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~ na wstępie
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Telefony alarmowe

999

Pogotowie ratunkowe
Policja

997

Straż Pożarna

998

Pogotowie gazowe

992
991

Pogotowie energetyczne

61 841 48 60

Komisariat Policji Tarnowo Podgórne
Komenda Miejska Policji (Poznań)

61 841 56 11

Straż Gminna Tarnowo Podgórne

61 814 79 86

Komenda Miejska Straży Pożarnej

61 821 53 00

Ochotnicza Straż Pożarna Tarnowo Podgórne

61 814 69 98

Przychodnia Lekarska SALUBER
Tarnowo Podgórne

61 814 62 62

Przychodnia Lekarska
MED-LUX – Przeźmierowo

61 816 39 00

Przychodnia Lekarska
VITA-LONGA – Przeźmierowo

61 814 20 41

Przychodnia Lekarska TOPMED – Lusówko

61 225 80 70

Pielęgniarsko-Położniczy OMŚ-R Systema
Tarnowo Podgórne

668 694 962
668 694 963

Spółka Pielęgniarska Przeźmierowo

61 652 41 17

Komunikacja TPBUS

61 814 67 93

Tarnowska Gospodarka Komunalna
TP-KOM Tarnowo Podgórne

61 814 64 30

Serwis wod-kan

507 024 054

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

800 909 909

Starostwo Powiatu Poznańskiego

61 841 05 00

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

61 8180 831, 61 8180 840

Urząd Pocztowy Tarnowo Podg., ul. Poznańska

61 818 08 34

Urząd Pocztowy Przeźmierowo,
ul. Modrzewiowa

887 853 689
887 85 14 61

Filia Urzędu Pocztowego
w Przeźmierowie, ul. Rynkowa 75 C

887 852 831

Agencja Pocztowa
w Przeźmierowie, ul. Ogrodowa 14

61 651 41 51
801 333 444

Schronisko dla zwierząt „Azorek” w Obornikach

665 054 582
61 814 69 52

Muzeum Powstańców Wielkopolskich
w Lusowie

URZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNE

62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115
tel. 61 89 59 200, fax 61 814 61 18, ug@tarnowo-podgorne.pl
Filia w Przeźmierowie
62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 75C
tel. 61 2275 873, fp@tarnowo-podgorne.pl
www.tarnowo-podgorne.pl
Godziny pracy Urzędu Gminy i Filii:
w poniedziałki 8.30-18.00; wt., śr., czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00
Wójt Tadeusz Czajka przyjmuje:
w poniedziałki 15.00-17.30; w czwartki 14.30-15.45
Prosimy o wcześniejsze umówienie terminu: tel. 61 89 59 201
Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba przyjmuje:
w Urzędzie Gminy w pon. 15.00-17.00, w czw. 9.00-11.00
W SOBOTY URZĄD NIECZYNNY
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Szanowni Państwo!

Za nami gminne obchody Święta Niepodległości –
dziękujemy, że świętowaliśmy razem i w tak różnorodny sposób. Krótką fotorelację zamieszczamy na
ostatniej stronie.
Chociaż za oknami jeszcze jesiennie, to z każdym
dniem zbliżają się święta. Już na początku grudnia
w Przeźmierowie i – po raz pierwszy – w Tarnowie
Podgórnym odbędą się jarmarki bożonarodzeniowe:
rozbłysną świąteczne iluminacje, popłyną pierwsze
dźwięki kolęd – szczegóły wewnątrz numeru.
Już dziś przypominamy, że 12 stycznia zagramy
z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Nasz tarnowski sztab mocno pracuje. Może zechcą się Państwo przyłączyć? – jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje (te poważne, i te z przymrużeniem oka).
Zapraszam do lektury!
~ Agnieszka Rzeźnik, Redaktor naczelna

Akcja krew!

N

a ostatnią w tym roku akcję honorowego krwiodawstwa zaprasza Stowarzyszenie Dar Serc. W sobotę,
23 listopada, zapraszamy do Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym przy ul. Szkolnej 3. Pracownicy poznańskiego Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz wolontariusze Stowarzyszenia zapraszają w godz., 8.00-16.00. 
~ ARz

Zagramy!

N

asz tarnowski Sztab już
rozpoczął przygotowania
do 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym
roku zagramy w niedzielę, 12 stycznia i
będziemy zbierać środki dla dziecięcej medycyny zabiegowej.
Mamy już kilka pewniaków: na pewno w naszej Gminie spotkamy 200 wolontariuszy z kolorowymi puszkami, na pewno
zagramy w wielu miejscach (m.in. w Tarnowskich Termach,
na stadionie GKS i Kręgielni Vector), na pewno wydarzenia
finałowe będą miały miejsce w hali OSiR w Tarnowie Podgórnym. Teraz przygotowujemy program tego wydarzenia, zbieramy propozycje, przyjmujemy fanty – szczegóły zamieścimy
w grudniowym numerze „Sąsiadki-Czytaj” i na naszej stronie
internetowej.
Szefową tarnowskiego sztabu jest Barbara Przyjemska (tel.
61 8959 303), za współpracę z wolontariuszami odpowiada
Mariola Ptak (tel. 61 8959 208), natomiast w sprawie fantów
na loterię i licytacje prosimy o kontakt z Agnieszką Rzeźnik
(tel. 606 756 290). Zagrajmy razem!
~ ARz

~ pytanie do wójta

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

Co przyjmuje PSZOK w Rumianku?
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka
PSZOK w Rumianku nie chce
przyjąć styropianu budowlanego,
resztek po wykonaniu elewacji.
Jeszcze niedawno nie było
takiej sytuacji. Kilka tygodni
temu przyjmowali bez problemu.
Teraz nagle problem się pojawił.
Dlaczego?

R

egulamin naszego PSZOKu (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) wyraźnie określa, jakie odpady mogą zostać nieodpłatnie przekazane przez mieszkańców do instalacji w Rumianku. Zgodnie z ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach możliwe jest nieodpłatne przekazywanie wyłącznie odpadów komunalnych wyprodukowanych w gospodarstwach domowych. Rzeczywiście na początku działania PSZOK pracownicy nie egzekwowali
skrupulatnie tych zapisów, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Jednak bardzo szybko przekonaliśmy się, że sytuacja ta jest regularnie wykorzystywana
przez firmy czy inwestorów budów i odpady budowlane, w tym styropian, zaczęły
spływać do PSZOK w Rumianku jako pochodzące od mieszkańców.
Tymczasem ideą powstania PSZOKu było stworzenie możliwości bezproblemowego pozbywania się przez mieszkańców niewielkich ilości odpadów problemowych. Dlatego na PSZOK przyjmowane są opony od samochodów osobowych –
z założeniem 4 szt. na osobę, czysty gruz – 100 kg od osoby, trawa liście i drobne
gałęzie – jednorazowo w ilości mieszczącej się na przyczepce samochodowej, odpady wielkogabarytowe, elektroniczne, opakowania po farbach, leki, baterie, świetlówki czy styropian opakowaniowy. Natomiast jeżeli do Punktu przyjeżdża cały
kontener czy przyczepa rolnicza gruzu, odpadów po budowie, duże torby styropianu
lub całe drzewa z czyszczenia działki budowlanej, to nie mogą być one przyjęte za
darmo.
Każdy mieszkaniec Gminy, składając deklarację o odpadach, które będzie przekazywał ze swojej posesji, ponosi opłatę – „podatek śmieciowy” przyjęty na mieszkańca Gminy. PSZOK także utrzymywany jest z tej opłaty. Jeżeli pozwolimy, żeby każdy mógł przywozić wszelkie odpady w nieograniczonych ilościach, to szybko okaże
się, że tę opłatę trzeba będzie podnosić i wszyscy zapłacimy za te odpady.
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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
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.
Szamotulską

Góra
Trwa opracowanie projektu budowy III etapu ścieżki rowerowej do granicy z Gminą Kaźmierz

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
Trwa projektowanie ul. Kukułki.

Lusówko
Otwarto oferty w przetargu na budowę II etapu ścieżki
pieszo-rowerowej do Sierosławia (8 ofert)
Trwa przygotowanie do przetargu na budowę ul. Leszczynowej

Pomiar lokalny
jakości powietrza

W

celu prowadzenia ciągłego
lokalnego monitoringu jakości powietrza w obecnym sezonie grzewczym na terenie wszystkich
miejscowości naszej Gminy, Wydział
Infrastruktury Kubaturowej i Ochrony Środowiska zwraca się z prośbą do
mieszkańców / użytkowników nieruchomości o umożliwienie posadowienia urządzenia przez okres od dwóch do
czterech tygodni na własnej posesji. Jedynym wymaganiem jest umożliwienie
podłączenie pyłomierza automatycznego APM-2 do prądu.

Po weryfikacji zapisanych odczytów
oraz wykonaniu odpowiednich wyliczeń
uzyskane wyniki zostaną zamieszczone
na stronie internetowej Gminy.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 61 8959 203
i 61 1023 012 lub drogą mailową na adres wikos@tarnowo-podgorne.pl
Z góry dziękujemy za Państwa pozytywny odzew!
~ Marek Ratajczak
Główny specjalista ds. ochrony
środowiska

Wydział Podatków Lokalnych
przypomina

15
•
•
•
•

listopada przypada termin płatności:

IV raty podatku od nieruchomości,
IV raty podatku rolnego,
IV raty podatku leśnego,
IV raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Niezapłacenie podatku lokalnego w ustawowym terminie jest zaległością podatkową i podlega egzekucji wraz z należnymi odsetkami. Stawka odsetek od zaległości podatkowych w stosunku rocznym wynosi 8,00 % kwoty zaległości w skali roku
(Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od
zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości
podatkowych – M.P. z 2016 r., poz. 20).
W przypadku otrzymania upomnienia, do zapłaty pozostaje – poza zaległością podatkową – kwota odsetek od zaległości podatkowych oraz koszty upomnienia wynoszące 11,60 zł (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r.
w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej – Dz. U. z 2015r., poz.
1526).
Jednocześnie informujemy, że od bieżącego roku egzekwowaniem zaległości podatkowych zajmuje się Biuro Windykacji (dane kontaktowe dostępne są na naszej
stronie internetowej, w zakładce Kontakt).
Punkt Kasowy Banku Śląskiego Oddział w Tarnowie Podgórnym w Urzędzie
Gminy (bud. C) czynny jest w poniedziałki w godz. 11.00 – 16.00, od wtorku do
czwartku w godz. 11.00 – 15.00, a w piątki w godz. 11.00 – 14.00.
Podatnicy, będący osobami fizycznymi wpłat z tytułu podatku od nieruchomości,
podatku rolnego oraz podatku leśnego, dokonywać mogą również u sołtysa danej
miejscowości.
~ Jarosław Kabaciński,
Kierownik Wydziału Podatków Lokalnych
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~ aktualności

BIS – poznaj zgłoszone projekty

Z

akończyło się przyjmowanie projektów do I edycji Budżetu Inicjatyw Społecznych 2020. Zgodnie z nowymi zasadami swój pomysł mógł zgłosić każdy, również niepełnoletni mieszkaniec Gminy, a przy zgłaszaniu potrzebne było 20
podpisów osób podpierających (a nie – jak dotychczas – 30). Ponadto wartość wsparcia udzielonego przez Gminę dla jednej inicjatywy nie może przekroczyć 8 tys. zł – dzięki temu na dofinansowanie ma szansę większa liczba projektów. Nowością jest też
to, że inicjatywy muszą być realizowane na terenie naszej Gminy.
L.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

Poniżej przedstawiamy zgłoszone projekty. Głosowanie
rozpocznie się 2 stycznia i potrwa 2 tygodnie – do 15 stycznia
2020 – przypomnimy o tym również w grudniowym numerze „Sąsiadki-Czytaj”. Dzisiaj zapraszamy na platformę tarnowopodgorne.konsultacjejst.pl (przejście jest możliwe również
przez naszą stronę internetową / przycisk Budżet Inicjatyw
Społecznych po lewej stronie) – tam prezentujemy projekty
zgłoszone przez mieszkańców.

~ ARz

Projekt

WIERZBOWA ŁĄCZY POKOLENIA - termin: maj - czerwiec 2020, miejsce: Wysogotowo. Biesiada mająca na celu zintegrowanie mieszkańców Wysogotowa, a w szczególności nowego Koła Seniorów z młodszym pokoleniem. Wspólne śpiewy przy stołach biesiadnych, tańce przy muzyce na
żywo oraz smaczne jedzenie.
WYKRYWANIE ZABURZEŃ PRACY TARCZYCY U DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW
GMINY, KOBIET PLANUJĄCYCH CIĄŻĘ ORAZ KOBIET W CIĄŻY - termin: kwiecień
2020, miejsce: Przeźmierowo, Centrum Medyczne Med-Lux. Celem projektu jest osiągnięcie, a następnie utrzymanie optymalnego poziomu zdrowia pacjenta, u którego rozpoznano niedoczynność
tarczycy. Projekt polegałby na wykonaniu badania USG tarczycy przez lekarza radiologa oraz badania TSH z krwi. Dla osób wynikiem TSH powyżej normy - dodatkowe zlecenie badań FT4 oraz
aTPO. Ocena wyników i diagnoza przez lekarza. Projekt skierowany do grupy 80 osób. Dla kobiet
w ciąży od razu wykonanie badań TSH, FT4 oraz aTPO oraz USG tarczycy. Konsultacja lekarza ewentualne zlecenie profilaktyki jodowej (także dla kobiet w okresie laktacji).
FINAŁ LIGI MISTRZÓW - termin: 30 maja 2020, miejsce: Stadion sportowy w Tarnowie Podgórnym. Celem jest zaproszenie mieszkańców Gminy oraz fanów piłki nożnej na oglądanie finału
Ligi Mistrzów przed telebimem, mieszczącym się na stadionie sportowym w Tarnowie Podgórnym.
Kibice będą mogli skorzystać z leżaków i cateringu (do wyczerpania zapasów).
TARNOWO PODGÓRNE „TATA CUP” 2020 - termin: 27 czerwca 2020, miejsce: boisko OSiR,
ul. Nowa, Tarnowo Podgórne. Celem jest zorganizowanie turnieju piłkarskiego, w którym udział
wezmą dzieci z rodzicami. Dla uczestników przewidziane będą napoje, ciepły posiłek, nagrody zespołowe i indywidualne, również dla najlepszego bramkarza. Turniej ma być okazją do integracji
mieszkańców i promocji aktywności sportowej wśród młodszych i starszych.
TALENTIADA 2020 MŁODE TALENTY TENISOWE - termin: styczeń-kwiecień, miejsce: korty w Tarnowie Podgórnym. Cel: treningi trzy razy w tygodniu, pod okiem profesjonalnych trenerów,
przygotowujące grupę sześcioosobową 8- i 9-latków, młodych, ambitnych sportowców z wyjątkowym talentem sportowym, do udziału w Ogólnopolskim Turnieju dla Młodych Talentów tenisowych
TALENTIADA, rozgrywanych na terenie całego kraju. Podczas tegorocznego finału ogólnopolskiego - TALENTIADA młodzi sportowcy osiągnęli niesamowity sukces: na 16 drużyn startujących w
turnieju zajęli szóste miejsce w kraju.

Pomysłodawca

Kwota wsparcia z BIS

Natalia Gajdzik
- Wysogotowo

8 000 zł

Hanna Cybulska
- Przeźmierowo

7 950 zł

Błażej Budziński
- Przeźmierowo

7 000 zł

Andrzej Musiała
- Tarnowo Podgórne

8 000 zł

8 000 zł
1.Wanda Kuszak
- Tarnowo Podgórne,
2. Natalia Maćkowiak
- Przeźmierowo,
3. Marcin Szpakowski
- Tarnowo Podgórne,
4. Aleks Mikołajczak
- Chyby
8 000 zł
KONCERT MUZYKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ - termin: 14 czerwca 2020, miejsce: Przeźmie- Małgorzata
rowo, parking przy kościele. Cel: zorganizowanie koncertu na zakończenie parafialnego festynu. Raciborska
Podczas koncertu zaśpiewają i zagrają znani artyści i muzycy sceny religijnej w Polsce. Projekt ma - Przeźmierowo
na celu podniesienie kultury muzycznej oraz integrację społeczności Gminy, w tym mniejszości
ukraińskiej - integracja międzypokoleniowa i międzynarodowa, aktywizacja i edukacja muzyczna
to główne założenia projektu.
7 900 zł
ZDROWE DZIECI PRZYSZŁOŚCIĄ GMINY - termin: marzec 2020, miejsce: Centrum Me- Dominika Kaczmarek
dyczne Med-Lux, Przeźmierowo. Cel projektu jest rozpoznanie problemów zdrowotnych młodych -Tarnowo Podgórne
mieszkańców Gminy oraz zaplanowanie działań naprawczych. Przeprowadzone zostaną prelekcje
przez specjalistów z dziedzin: pediatrii, fizjoterapii i dietetyki na temat profilaktyki wśród najmłodszych. Projekt obejmowałby popołudniowe spotkanie dla dzieci i rodziców. Uczestnicy mieliby
możliwość skorzystania z badań wzroku, przeglądów stomatologicznych, sprawdzenia wad postawy,
pomiarów fizykalnych ciała, badania znamion, konsultacji z dietetykiem. Dodatkowo konsultacje
najmłodszych dzieci z położną, z prawnikiem omówienie zagadnień dotyczących nieletnich. Każdy uczestnik prócz konsultacji otrzyma materiały o tematyce zdrowotnej dotyczącej dzieci. Projekt
skierowany do 130 dzieci (w tym 5 porad prawnych dot. dzieci oraz otwarte wykłady dla rodziców).
8 000 zł
TURNIEJ SZACHOWY I IMPREZA OSIEDLOWA - termin: czerwiec 2020, miejsce: Przeźmie- Małgorzata Grzemska
rowo - osiedle Ptasie, teren placu zabaw. Integracyjna, rodzinna impreza plenerowa - turniej szachowy - Przeźmierowo
podzielony na cztery kategorie wiekowe: 6-8 lat, 8-14, 14-18 i powyżej 18 lat. Główny cel: zbudowanie głębszych relacji, poznanie swoich umiejętności we wspólnym działaniu. Finał turnieju zostanie
zwieńczony uroczystym przyjęciem z poczęstunkiem, w trakcie którego zostaną wręczone nagrody dla
uczestników i zwycięzców.
RAZEM
62 850 zł
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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

Turystycznie z Lusówkiem

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.

Swadzim
Trwa projektowanie dróg osiedlowych

Sierosław
Otwarto oferty w przetargu na budowę II etapu ścieżki
pieszo-rowerowej do Lusówka (8 ofert)
Trwa rewitalizacja 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 odbiory na budowie wschodniej obwodnicy

P

o udanym wakacyjnym wypadzie do Kołobrzegu i trzy dniowej wycieczce do
Pragi w połowie października wybraliśmy się na grzyby. Pogoda słoneczna,
a co najważniejsze wszystkim udało się nazbierać sporo dorodnych okazów.
Po grzybobraniu mogliśmy się zrelaksować w Agroturystyce w Chorzępowie.
Pani gospodyni przyjęła nas suto zastawionym stołem – smaczną grochówką, bigosem, kiełbaskami z ogniska, a także pysznym ciastem swojego wypieku i deserami.
Wracaliśmy rozśpiewani i w dobrych humorach.
~ Sołtys Zdzisława Piszczyńska

Strrrrasznie w Wysogotowie

Wysogotowo
Trwa opracowanie dokumentacji na przebudowę ul.
Pszennej i Batorowskiej

Pozostałe
Trwa budowa Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo
Podgórne

Sprawdź,
co się dzieje
w Twojej
miejscowości
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października z inicjatywy nowej sołtys Wysogotowa Agnieszki Mitoraj i przewodniczącej rady sołeckiej Małgorzaty Stacheckiej w świetlicy
wiejskiej odbył się Balik Halloween’owy, poprzedzony warsztatami prowadzonymi przez Annę Kolasińską.
Na warsztatach dzieci przygotowały wiele pięknych ozdób do przystrojenia sali.
Oba wydarzenia cieszyły się ogromną frekwencją. Na balik przybyły liczne potwory, czarownice, mumie, wampirki i inne stworki, które bawiły się przy muzyce
DJ Krzyśka Bogajczyka. Dzieci brały udział w licznych konkursach, zajadały się
pająkami i innymi słodkościami. Było naprawdę zabawnie. Do zobaczenia za rok!
~ Sołectwo Wysogotowo

~ aktualności

Sztuka
na/d/
sztuki II

W

niedzielę, 1 grudnia w V.A.Gallery Poland (na terenie
firmy Metalmex w Wysogotowie) organizowana jest druga edycja
projektu „Sztuka na/d/ sztuki”.
– Majowa edycja cieszyła się dużym
zainteresowaniem i bardzo dobrym odbiorem – mówi Violetta Kowalczyk,
prezes Metalmexu. – Wydarzenie stanowi idealny pomysł na kulturalne spędzenie niedzieli.
W jednym dniu i w jednym miejscu,
w godzinach od 11.00 do 19.00, będzie można zobaczyć mnóstwo różnych
form sztuki od malarstwa i grafiki, poprzez fotografię, rzeźbę, ceramikę, aż
po sztukę użytkową autorstwa zarówno
młodych twórców, jak i tych o ugruntowanej już na rynku pozycji. Wydarzenie
będzie miało formułę targów i charakter imprezy bezpłatnej, na której oprócz
podziwiania i nabywania polskiej sztuki
współczesnej będzie można delektować
się rozmową z artystami. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.
~ ARZ (info V.A.Gallery)

Złoto dla Zariny

M

ieszkanka Przeźmierowa, 8-letnia Zarina Zaradna,
wygrała III Międzynarodowy Konkurs Harfowy im.
prof. Karela Patrasa, który odbywał się 8 listopada
w Pradze (Czechy). Do rywalizacji przystąpiło 77 harfistów
z Czech, Słowacji, Polski, Łotwy, Niemiec, Litwy, Estonii,
Ukrainy, Rosji, Syrii i Serbii. Występy uczestników oceniało
jury, któremu przewodniczyła Katerina Englichova. Utalentowanej Zarinie serdecznie gratulujemy!
~ ARz

Zarina Zaradna z nauczycielką harfy Różą Sękowską.
listopad 2019 | sąsiadka~czytaj |
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~ aktualności

Drugiego Gminnego Programu

leczenia niepłodności nie będzie

A

gencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
wydała negatywną opinię na temat projektu polityki
zdrowotnej „Program profilaktyki zdrowia prokreacyjnego – diagnostyka i leczenie niepłodności dla mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2020-2022”. Oznacza
to, że nasza Gmina nie uruchomi programu leczenia niepłodności przy wykorzystaniu naprotechnologii.
Jak czytamy w uzasadnieniu negatywna opinia wynika
z tego, że zaplanowane badania diagnostyczne (np. w kierun-

ku tolerancji glutenu, zaburzeń immunologicznych konsultacji
stomatologicznych i laryngologicznych) nie znajdują potwierdzenia w wytycznych i dowodach naukowych. Ponadto część
zaplanowanych badań i konsultacji specjalistycznych znajduje się już w wykazie świadczeń gwarantowanych. Jednocześnie Agencja zwróciła uwagę, że aktualnie jest już realizowany „Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego
w Polsce”, wobec czego istnieje ryzyko podwójnego finansowania świadczenia. 
~ ARz

Fantom
dla przedszkolaków

W

dniu 9 października Dyrektor Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu Włodzimierz Bogaczyk przekazał na ręce Dyrektora
Przedszkola Na Zielonym Wzgórzu Ewy Zbierskiej fantom,
który umożliwi przedszkolakom naukę udzielania pierwszej
pomocy, a także wzbogaci kącik „Pierwszej Pomocy” edukacji daltońskiej. Uroczystość uatrakcyjniły występy wychowanków placówki.
~ Monika Pitak

Umów się na darmową kolonoskopię

D

ołącz do Programu Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego, czyli trzeciego najczęściej występującego
nowotworu i mężczyzn i kobiet. Rak jelita grubego
to niestety nadal drugi pod względem umieralności nowotwór
złośliwy u obu płci w Polsce. Należy on do grupy nowotworów o najgorszym rokowaniu, a możliwość wyleczenia jest
uwarunkowana stopniem zaawansowania choroby w chwili jej
rozpoznania. Zachorowalność wzrasta wraz z wiekiem, przy
czym ponad 94 % zachorowań u obu płci przypada na populację osób po 50. roku życia.
Bóle brzucha, zmiana rytmu wypróżnień, biegunki naprzemiennie z zaparciami, ślady krwi w stolcu, niekontrolowane
chudnięcie czy anemia o niewyjaśnionym podłożu, to dolegliwości, które mogą wskazywać na nowotwór jelita grubego.
W pierwszych, kluczowych dla leczenia etapach, dolegliwości
te nie powodują bólu, więc chorego zwykle nic nie niepokoi.
Tym bardziej ważne są wczesne badania profilaktyczne.
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Zapraszamy na BEZPŁATNE badania kolonoskopowe. Kolonoskopia jest bardzo czułą i skuteczną metodą, ponieważ
podczas badania lekarz prowadzący ma możliwość równoczesnego usuwania polipów, które w późniejszym etapie mogłyby
przekształcić się w nowotwór. Dzięki temu kolonoskopia zapobiega aż w 60% rozwojowi raka jelita grubego.
Badania realizowane są w Szpitalu Klinicznym im. H.
Święcickiego przy ul. Przybyszewskiego w Poznaniu, w szpitalnej pracowni endoskopii w dni robocze, w godz. 8.00 –
14.00. Termin oczekiwania na badanie to dwa tygodnie. Rejestracji można dokonywać osobiście lub telefonicznie pod
nr 501 572 346. W trakcie zapisu na badanie pacjenci otrzymają niezbędne informacje dotyczące przygotowania do badania oraz jego przebiegu.
~ JZ (info: Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego
UM w Poznaniu)

~ aktualności

5 000 złotych można wydać lepiej
4956,90 złotych – taką niezaplanowaną w budżecie Gminy
kwotę przeznaczono w 2019 r. na wiaty przystankowe w Gminie Tarnowo Podgórne. Nie jest to jednak powód do radości
dla mieszkańców. Pieniędzy tych bowiem nie wykorzystano
na poprawę wygody pasażerów, czy na budowę pięknych i nowoczesnych przystanków, gdyż całość pochłonęła naprawa
szkód wyrządzonych przez wandali.
Na co wydano pieniądze…
Kwota niemal 5 tys. złotych – choć niemała – i tak stanowi jedynie połowę sumy, jaką wydano w 2018 r. Wówczas na
samą naprawę zniszczonych przystanków przeznaczyliśmy
z funduszy publicznych 10 098,30 zł. Pieniądze te pomogły
przywrócić do stanu używalności 6 przystanków (z czego 3
w Tarnowie Podgórnym). W tym roku szkód jest na szczęście
mniej – na terenie Gminy uszkodzono „jedynie” 3 przystanki.
Miejmy nadzieję, że do końca roku statystyki te nie ulegną
zmianie.
Ofiarą chuliganów padły przede wszystkim szklane elementy wiat. Odbiło się to na pasażerach, dla których wybicie szyb oznaczało zmniejszenie komfortu oczekiwania
(przystanek przestał chronić przed wpływem warunków atmosferycznych). Większym problemem było jednak ryzyko,
jakie odłamki szkła stwarzały dla dojeżdżających do szkół
dzieci. Na całe szczęście do tej pory nie doszło do żadnych
wypadków z udziałem najmłodszych.
Istnieje również taki rodzaj chuligańskich wybryków, który
nie stwarza zagrożenia dla podróżnych, jednak znacząco wpływa na wizerunek Gminy. Mowa tu oczywiście o pojawiających się na przystankach wulgarnych napisach, a także innych
bohomazach, które na dłużej „zadomawiają się” w przestrzeni,
stając się wątpliwym ozdobnikiem gminnego krajobrazu. Pamiętajmy też o problemie, jaki stanowią śmieci. Nie szukając
daleko, przystanek Tarnowo Centrum po niemal każdej sobotniej nocy zamienia się w dzikie wysypisko.
… a na co wydane być mogły?
Sumując wydatki z roku 2018 oraz z niezakończonego jeszcze 2019, naprawa uszkodzonych przez chuliganów przystanków kosztowała nas wszystkich 15 055 zł. Oczywiście obciążenia tego można było łatwo uniknąć, a pieniądze mogły
zostać wydane na inne cele.
15 tys. złotych to połowa kosztów postawienia ukwieconego „zielonego przystanku”, czyli cieszącego się coraz większą

popularnością oręża w zmaganiach miast ze smogiem. Taka
kwota wystarczyłaby zresztą na pokrycie i innych wydatków, niekoniecznie związanych z komunikacją miejską. Dość
wspomnieć, że w 2018 r. z budżetu Gminy wydano:
- ok. 8800 zł na wykonanie termowizji 55 obiektów,
- 12500 zł na projekt „Biesiada u Sąsiada”, który zwyciężył
w I edycji z 2018 r. Budżetu Inicjatyw Społecznych,
- ok. 14680 na realizację programu profilaktyki próchnicy zębów wśród 2111 uczniów szkół podstawowych z terenu
Gminy Tarnowo Podgórne.
Przywołane sumy najlepiej obrazują, jak znaczne są koszty
poczynań przystankowych bandziorów.
Sposoby na przystankowych chuliganów.
Akty wandalizmu na przystankach nie są bolączką wyłącznie naszej Gminy. Z takimi samymi problemami zmagają się
i inne miejscowości – zarówno wielkie metropolie, jak i malutkie wioski. Nigdzie nie udało się znaleźć skutecznej metody
walki z chuliganami; zawiodły nawet systemy monitoringu,
które nie dały rady odstraszyć frustratów.
Nic więc dziwnego, że włodarze niektórych miejscowości
sięgają po bardziej kreatywne sposoby walki z wandalami. Jakiś czas temu media obiegła informacja o niecodziennym pomyśle sołtys zachodniopomorskiej Trzebieży. Z jej inicjatywy
obok jednego z przystanków (będącego częstą ofiarą chuliganów) ustawiono… worek bokserski, który miał pomóc młodzieży rozładować energię, dotychczas ukierunkowaną na
niszczenie przystankowej wiaty.
Czy Gmina Tarnowo Podgórne również powinna uciec się
do tak oryginalnych (i wbrew pozorom wcale nie tak tanich)
inwestycji? A może lepszym rozwiązaniem byłoby przemyśleć nasze zaangażowanie w życie Gminy? W ostatnim czasie
do Straży Gminnej nie wpłynęło ani jedno zgłoszenie, które
pomogłoby ująć sprawców zniszczeń. Tymczasem każda informacja dotycząca zdarzenia mogłaby pomóc w pociągnięciu
delikwentów do odpowiedzialności. Pamiętajmy, że powiadomienie służb o niszczeniu naszego wspólnego dobra nie ma
nic wspólnego z donoszeniem, a świadczy o dojrzałości obywatelskiej.
Na zakończenie przypomnijmy, że za uszkodzenie mienia
grozi kara grzywny oraz do 5 lat pozbawienia wolności.
~ Tomasz Musielak
z inicjatywy Rady Sołeckiej Tarnowo Podgórne
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jarmark
ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
ODPALENIE ILUMINACJI ŚWIĄTECZNEJ
| ŚWIĄTECZNE WARSZTATY Z FUNDACJĄ FREE
TIME | WSPÓLNE STROJENIE CHOINKI |
STOISKA: LEROY MERLIN, ROKTAR
ORAZ INNE ŚWIĄTECZNE ATRAKCJE | POKAZ
OGNIOWY | WYSTĘPY LOKALNYCH ARTYSTÓW
| ALPAKI | SPOTKANIE ZE ŚW. MIKOŁAJEM |
STREFA GASTRONOMICZNA

ZMIANY GODZIN PRACY
URZĘDU GMINY
W TARNOWIE
PODGÓRNYM
ORAZ FILII URZĘDU
W PRZEŹMIEROWIE
Informujemy o zmianach
godzin pracy w grudniu:
13 grudnia 2019 (piątek)
Filia Urzędu w Przeźmierowie
czynna będzie w godz. 7.30 - 13.30

PARK
WOJKIEWICZA
TARNOWO PODGÓRNE

6 GRUDNIA
2019

GODZ.
18.00

ZAPRASZA SOŁECTWO TARNOWO PODGÓRNE

BEZPŁATNA AKCJA PROFILAKTYCZNA
DLA DZIECI W WIEKU 3-7 LAT
CENTRUM TERAPII MANUALNEJ
zaprasza na listopadowe

BADANIA W RAMACH PROGRAMU
WCZESNEGO WYKRYWANIA,
PROFILAKTYKI I KOREKCJI WAD POSTAWY

Zadbaj o swoje dziecko,
upewnij się, że jest zdrowe!
badanie stóp przy użyciu podoskopu,
ocena postawy,
badanie statyki miednicy
i równowagi mięśniowej

www.ctmrakowski.pl
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informacje i zapisy:

61 814 79 00

24 grudnia 2019 (Wigilia)
Urząd Gminy w Tarnowie Podgórnym
oraz Filia Urzędu w Przeźmierowie
będą nieczynne

~ aktualności

Na grzyby czas!
Jesień to najlepszy okres, aby wyruszyć na grzybobranie,
dlatego 5 października udaliśmy się na pierwszy wyjazd na
grzyby zorganizowany przez Sołtys Karolinę Nowak i Radę
Sołecką Lusowa. Frekwencja dopisała znakomicie, gdyż autokar był zapełniony do ostatniego miejsca – we wspólnej wyprawie wzięło udział ponad 50 osób. O godz. 7 wyruszyliśmy
spod kościoła w Lusowie do Klempicza, aby w tamtejszych lasach zapełnić swoje koszyki grzybowymi okazami. Mimo niezbyt zachęcającej, deszczowej pogody każdy mógł pochwalić
się ciekawymi zbiorami i zapełnionymi koszami (dobrzy grzybiarze wiedzą, że deszcz zapowiada obfite zbiory). Po grzybobraniu był też czas na wspólną integrację przy ciepłej herbatce
oraz pysznych wypiekach. Mimo zmęczenia drogę powrotną
umilał nam głośny śpiew znanych przyśpiewek, a humory dopisywały nam do samego Lusowa.
Dziękujemy wszystkim grzybiarzom za miło spędzony czas
i już dziś zapraszamy na grzybobranie w przyszłym roku!
~ Sylwia Domańska

Sołectwo Tarnowo Podgórne w sercu Wielkopolski

19

października odbyła się kolejna jednodniowa wycieczka z cyklu Poznajemy Wielkopolskę, zorganizowana przez Sołtysa Piotra Owczarza i Radę Sołecką Tarnowa Podgórnego. Tym razem mieszkańcy udali się
do stolicy regionu, czyli do sąsiadującego z rodzimą gminą
Poznania.
Zwiedzanie tego, ósmego co do wielkości w kraju miasta
swój początek miało na Ostrowie Tumskim. W miejscu tym
zlokalizowana została jedna z najstarszych świątyń w Polsce.
To Bazylika Archikatedralna świętych Apostołów Piotra i Pawła, znana jako katedra ze Złotą Kaplicą i podziemiami, w których znajduje się domniemana misa chrzcielna, w której Mieszko przyjął chrzest. Następnym punktem był Stary Rynek
z pięknym renesansowym ratuszem, którego środkową wieżę
przyozdabia zegar i mechaniczne koziołki, trykające się codziennie w południe przy dźwiękach hymnu Poznania. Kolejno
uczestnicy mogli przyjrzeć się z bliska i posłuchać historii o takich obiektach jak: Pręgierz, Bamberka, Waga Miejska, Pałac
Działyńskich, Zamek Królewski, Pomnik Nepomucena, Fara
Poznańska, Bazar i Biblioteka Raczyńskich. Dla całej tarnowskiej grupy został zapewniony również wjazd na punkt widokowy znajdujący się na Wzgórzu Przemysła, z którego podziwiać

można panoramę całego miasta. W drugiej części dnia odbył się
spacer po Placu Adama Mickiewicza, związanym z historią Poznania chociażby przez usytuowany tam Pomnik Ofiar Czerwca
1956 roku i Dzielnicy Cesarskiej, stanowiącej centrum uniwersyteckie oraz kulturalne z niezastąpionym Zamkiem Cesarskim.
Po posiłku i krótkim odpoczynku, kontynuacja zwiedzania miała miejsce na Wzgórzu św. Wojciecha z Kryptą Zasłużonych
Wielkopolan, gdzie pochowano m.in. Józefa Wybickiego, Serce
Jana Henryka Dąbrowskiego, Feliksa Nowowiejskiego. Znajdujący się nieopodal Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan musiał obowiązkowo znaleźć się w programie tej wycieczki, gdyż
to miejsce pochówku wielu wybitnych społeczników, powstańców, działaczy patriotycznych z Wielkopolski.
Przechadzka po największym, bo ok. 100-hektarowym Parku Cytadela, pamiętającym krwawe walki o Poznań, była
zwieńczeniem całodziennych wspominek o stolicy Wielkopolski. Podsumowując można powiedzieć że często bywamy
w Poznaniu, znamy to miasto jak własną kieszeń, ale czy aby
na pewno? Nam ten wyjazd ukazał je w innym, niecodziennym, historycznym świetle.
~Barbara Przyjemska, Sołectwo Tarnowo Podgórne
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~ bezpieczeństwo

Jesienne podsumowanie

S

traż Gminna od początku roku podjęła 2989 interwencji
na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. Niezmiennie od
kilku lat najwięcej interwencji dotyczy zagrożenia w ruchu drogowym, przede wszystkim zgłoszenia i podejmowane
działania w wyniku niestosujących się kierowców do przepisów o zatrzymaniu i postoju pojazdów. Nie tylko tych wynikających z przepisów ruch drogowego, ale również wynikających ze znaków drogowych. Jak wielokrotnie pisałem zasady
dotyczące pojazdów są szeroko opisane w przepisach prawa
drogowego, jednak nadal zdarza się często nierespektowanie
ich przez kierowców.

Od 2018 r., zgodnie
z regulaminem utrzymania
i porządku i czystości na
terenie Gminy Tarnowo
Podgórne, obowiązuje
zakaz spalania pozostałości
roślinnych poza instalacjami
i urządzeniami
Część interwencji dotyczyła wykroczeń drogowych, nie będących w kompetencji Straży Gminnej – chodzi głownie o wykroczenia pojazdów w ruchu, takie jak niestosowanie się do
ograniczeń tonażowych, zakazów wjazdu pojazdów ciężarowych itp. W takich przypadkach strażnik, podobnie jak każdy mieszkaniec po ujawnieniu wykroczenia może przekazać
zgłoszenie do Policji – do Komisariatu Policji w Tarnowie
Podgórnym.
Interwencje podjęte od 1 stycznia - 31 października 2019

awarie techniczne
ochrona środowiska i gospodarka odpadami
zagrożenia pożarowe (katastrofy)
zagrożenia w ruchu drogowym
zagrożenia życia i zdrowia

liczba
20
507
3
767
47

zakłócenia porządku publicznego i spokoju

324

zwierzęta

509

pozostałe zgłoszenia

812

RAZEM

2989

Opracowano na podstawie ewidencji prowadzonej przez Straż Gminną.
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Kolejną po względem
liczby kategorią są interwencje związane ze zwierzętami. Nie tylko dotyczyły one zwierząt domowych
jakimi są psy, ale w minionym okresie wiele interwencji
podejmowanych było w związku
ze zwierzętami dzikimi, wolnożyjącymi. Począwszy od zdarzeń z udziałem tych zwierząt w kolizjach z pojazdami, przez interwencje dotyczące uwięzienia
do zwierząt rannych lub chorych. W takich przypadkach Straż
korzysta z usług weterynarza, który ma z Gminą zawartą umowę. Kilkanaście razy strażnicy odwozili ranne ptaki do Ptasiego Azylu w Poznaniu, gdzie były oddawane pod opiekę
specjalistyczną. Zwierzęta wolnożyjące (dzikie) to zwierzęta
nieudomowione żyjące w warunkach niezależnych od człowieka – na podstawie Ustawy o ochronie zwierząt.
W tym miejscu kolejny raz przypomnieć warto o obowiązkach właścicieli psów: kto utrzymuje zwierzę domowe, ma
obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed
zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do
światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody, zgodnie
z potrzebami danego gatunku, rasy, płci i wieku (na podstawie
Ustawy o ochronie zwierząt).
Ważną kwestią wynikającą z przepisów jest to, że zabrania
się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Coraz więcej psów posiada chipy, dzięki którym możliwe jest ustalenie jego właściciela, a tym samym zwierzę może
szybciej wrócić do swojego domu.
Ważnym aspektem jest też wywiązywanie się z obowiązku usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy, niemal w każdej miejscowości zdarzają się przypadki takich
zanieczyszczeń, dlatego przypominam, iż za zaniechanie
wykonania takiego obowiązku osoba wyprowadzająca psa
może zostać ukarana mandatem karnym.
Znaczącą liczbę stanowiły zgłoszenia i interwencje dotyczące ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Strażnicy
nie tylko wykonywali kontrolowali, co jest spalane w piecach,
ale również interweniowali w przypadkach spalania odpadów
na terenie nieruchomości. Od 2018 r., zgodnie z regulaminem
utrzymania i porządku i czystości na terenie Gminy Tarnowo
Podgórne, obowiązuje zakaz spalania pozostałości roślinnych
poza instalacjami i urządzeniami. Zdarzało się, że niektórzy
mieszkańcy nie zauważyli tej zmiany i wtedy interweniowali
strażnicy.
Na koniec apeluję o używanie przez pieszych oraz innych
uczestników ruchu elementów odblaskowych. Choć przepisy
wymagają używania takich elementów poza terenem zabudowanym, to warto również udając się na jesienny spacer korzystać z takich elementów.
~ Artur Szeląg
Komendant Straży Gminnej

~ bezpieczeństwo

Kronika policyjna

4 października, Sierosław, ul. Zakole: nieznany sprawca z pojazdu Citroen
Jumper dokonał kradzieży saszetki z dokumentami i gotówką. Wartość strat 1000
zł na szkodę osoby prywatnej.
5 października, Tarnowo Podgórne, ul.
Poznańska: nieznany sprawca ukradł rower MERIDA. Wartość strat 500 zł na
szkodę osoby prywatnej.
10 października, Przeźmierowo ul. Wysogotowska: nieznany sprawca ukradł
portfel z dokumentami i gotówką. Wartość strat 400 zł na szkodę osoby prywatnej.

20 października, Przeźmierowo, ul.
Rzemieślnicza: nieznany sprawca po
przecięciu kłódki włamał się do kontenera budowlanego i skradł elektronarzędzia budowlane Makita i mieszadła Collmix. Straty 5050 zł na szkodę firmy.
22 października, Tarnowo Podgórne, ul.
Niklewicza: nieznany sprawca ukradł rower Marine Bolina. Wartość strat 2200
zł na szkodę osoby prywatnej.
23 października, Sady, ul. Kobylnicka: nieznany sprawca poprzez wyłamanie
drzwi wejściowych do garażu dokonał kraWZP.6721.29.2018

dzieży elektronarzędzi. Wartość strat 3
tys. zł na szkodę osoby prywatnej.
26 października, Batorowo, ul. Skośna
(parking): nieznany sprawca ukradł katalizator z Opla Vectry. Wartość strat
640 zł na szkodę osoby prywatnej.
28 października, Lusówko, ul. Grabowa: nieznany sprawca ukradł pojazd Mazda CX-3. Wartość strat 70 tys. zł na
szkodę osoby prywatnej.
29 października, Sierosław, ul. Bukowska: nieznany sprawca z parkingu ukradł
pojazd Ford Kuga. Wartość strat 70 tys.
zł na szkodę osoby prywatnej.
Postępowania prowadzi KP Tarnowo Podgórne.
W wyniku działań Policji (KP Tarnowo
Podgórne, RD Baranowo i PP Rokietnica)
w październiku 2019 r. zatrzymano na
gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu 15 sprawców przestępstw, w tym 5
nietrzeźwych kierowców oraz 7 osób poszukiwanych.
~ asp. sztab. Sebastian Kołodziejczyk
kierownik RD Baranowo

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w Przeźmierowie w rejonie ulic: Rynkowej, Sosnowej i Modrzewiowej.
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 terenu cmentarza w Przeźmierowie w rejonie ulic: Rynkowej, Sosnowej i Modrzewiowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28 listopada 2019
r. do 31 grudnia 2019 r., w godzinach pracy urzędu, pokój 13.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, odbędzie się w dniu 9 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 22 stycznia 2020 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 8 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska
115, wywieszono na okres 30 dni, ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę, na okres 5 lat, nieruchomości rolnych położonych w Lusowie, o łącznej powierzchni 11ha.
Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami– pok. nr 6, tel.(061) 89-59289.
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/
listopad 2019 | sąsiadka~czytaj |
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POCZUJ
pierwotną siłę

Nie masz pomysłu na prezent?

PODARUJ BLISKIM
CIEPŁO I RELAKS
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TARNOWSKIE TERMY
ZAPRASZAJĄ
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~ sprawozdanie

Z prac Rady Gminy

X

Sesja z 22 października

VII sesja Rady Gminy Tarnowo Podgórne odbyła się 22 października. Na radnych czekało
jesienne spiętrzenie liczby projektów
uchwał. Ogółem było ich 40, jak zwykle były wśród nich projekty o różnej tematyce i znaczeniu. Jednak nim doszło
do rozpatrzenia projektów oddałam głos
Prezesowi Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych TARSON Kazimierzowi Szulcowi. Przedstawił on koncepcję Zakładu Aktywności Zawodowej,
który miałby powstać na terenie naszej
Gminy. Wyjaśnił, że powstałby w celu
zatrudnienia osób niepełnosprawnych
zaliczanych do znacznego stopnia niepełnosprawności i osób zaliczanych
do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono
autyzm, upośledzenie umysłowe lub
chorobę psychiczną. Dobrze funkcjonujący ZAZ wykazuje dużą wartość
społeczną, ponieważ stanowi łącznik
między zakończoną edukacją, warsztatami terapii zajęciowej a otwartym
rynkiem pracy, a także pozwala osobom niepełnosprawnym osiągnąć dojrzałość i samodzielność. Pragnę nadmienić jako wiceprzewodnicząca Rady
ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Poznańskim, że ZAZ-u nie ma
miasto Poznań, powiat poznański jak
również cała zachodnia Wielkopolska.
Funkcjonują raczej Spółdzielnie Pracy
lub Zakłady Budżetowe. Prezes Kazimierz Szulc omówił kto jest uprawniony do utworzenia zakładu, jakie warunki
musi spełnić, jakie byłoby jego finansowanie. Zebrani w sali sesyjnej z uwagą
wysłuchali całego wystąpienia. W tej
sprawie zabrał głos Wójt Tadeusz Czajka. Wspomniał o niedawno oddanym
obiekcie, w którym swoje miejsce ma
Warsztat Terapii Zajęciowej (to budynek o wysokim standardzie, który podziwiany jest przez odwiedzających).
Co do ZAZ-u mamy mało szczegółów
co do wielkości zakładu (ile stanowisk,
jaki profil), a od tego uzależniona jest
wielkość działki, którą mogłaby Gmina
przeznaczyć pod tę inwestycję.
Następnie Rada przystąpiła do rozpatrzenia 40 projektów uchwał. Byłam
pod wrażeniem jak sprawnie uporała się
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z tą liczbą, uczciła w ten sposób rocznicę
wyborów do Rady Gminy. W pierwszej
kolejności przystąpiono do modyfikacji
budżetu Gminy oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dostosowanie planu
do wykonania jest w tym okresie niezwykle ważne, zwłaszcza w kontekście
konstrukcji projektu budżetu Gminy na
2020 r.
W dalszej kolejności Rada Gminy
uchwaliła przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie: ul.
Szamotulskiej i Wypoczynkowej w Baranowie, ul. Leśnej, ul. Edmundowskiej
w Jankowicach, ul. Technicznej w Sadach i przy ul. Bukowskiej w Ceradzu
Kościelnym.
Podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, obejmującego obszary
w Przeźmierowie. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zostanie
opracowany zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisami odrębnymi oraz zgodnie z zasadami ładu przestrzennego.
Odstąpiono od zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Tarnowo Podgórne dla terenów położonych w Swadzimiu
i Baranowie oraz w Kokoszczynie, Górze
i Rumianku Podęto decyzję w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Lusówku w części A.
Rada wyraziła zgodę na nieodpłatne nabycie nieruchomości wchodzącej w skład
zasobu własności Rolnej Skarbu Państwa
nieruchomości położonych w Swadzimiu. Wyrażono zgodę na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy
w Tarnowie Podgórnym (dotyczy to apteki w ośrodku zdrowia).
Następny blok uchwał dotyczył nazwy
ulic: ul. Bratkowej w Tarnowie Podgórnym, ul. Mieczykowej w Rumianku ul.
Ziołowej oraz w obrębie Wysogotowa ul.
Sielska, ul. Rajska, ul Beztroska. Rada
wyraziła zgodę na kupno działek w Tarnowie Podgórnym nr 745/4 w Wysogotowie 281/6 i 274/8 pod drogi wewnętrzne.

Zezwolono również na sprzedaż nieruchomości w Baranowie oznaczonej jako
teren parkowy nie ma dostępu do drogi
publicznej, sprzedaż może zostać przeprowadzona w trybie przetargu ustnego
ograniczonego na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiednich. Następny blok
uchwał dotyczył zawarcia kolejnej umowy dzierżawydziałek w Lusowie, Przeźmierowie, Jankowicach, Tarnowie Podgórnym.
Wyrażono zgodę na zmianę nieruchomości w Przeźmierowie związanej z przygotowaniem terenu do realizacji budowy
użyteczności publicznej. Następne decyzje Rada musiała podjąć w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy Tarnowo Podgórne dotyczące przejęcia od Powiatu
Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami
w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi konieczne jest
przedłużenie terminu realizacji. Dokonano zmiany uchwały Rady Gminy z dn.
23 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru
należności pieniężnych w drodze inkasa z powodu ponownego wyboru sołtysa w Wysogotowie. Nastąpiła też zmiana
uchwały z 28 czerwca 2016 r. w sprawie
powołania Rady Seniorów w Gmin Tarnowo Podgórne ze względu na powstanie nowych Klubów Seniora zachodzi
konieczność zwiększenia liczby członków wchodzących w skład Rady Seniorów. Rada przyjęła Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na
2020 rok. Dokonano wyboru ławników
na kadencję 2019-2023 do Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce, Sądu
Rejonowego Poznań-Grunwald, Jeżyce do orzekania w sprawach z zakresu
prawa pracy oraz do Sądu Okręgowego
w Poznaniu. Dokonano zmiany porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznaniem a Gmina Tarnowo Podgórne oraz Gminą Kaźmierz w zakresie
lokalnego transportu zbiorowego. XVII
Sesję Rady Gminy Tarnowo Podgórne
zakończyły interpelacje oraz wolne głosy i wnioski.
Kolejna sesja odbędzie 26 listopada
o 16.00 – serdecznie zapraszam.
~ Krystyna Semba
Przewodnicząca Rady Gminy

~ tcwp

Zapraszamy na szkolenie!

T

arnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (TCWP) oraz Polska Fundacja Przedsiębiorczości
(PFP) – jako instytucje wspierające rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) mają przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie „Techniki efektywnej
sprzedaży”. To już drugie spotkanie, które odbędzie się w naszej Gminie dzięki wzajemnej współpracy. Szkolenie dedykowane jest w szczególności przedsiębiorcom prowadzącym
działalność gospodarczą na terenie Gminy Tarnowo Podgórne;
start-up’om oraz mieszkańcom Gminy, planującym otworzyć
własny biznes.
Celem szkolenia jest nabycie i doskonalenie umiejętności związanych ze sprzedażą produktów lub usług, w oparciu
o zrozumienie potrzeb klienta. Uczestnicy poznają cechy i zachowania, które pomagają w kontaktach z klientem oraz te,
które efektywny kontakt skutecznie uniemożliwiają. Dowiedzą się, jak wykorzystać swoje atuty w kontakcie z klientem,

również w trakcie rozmowy telefonicznej. Poznają także podstawowe elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
Szkolenie będzie miało formę treningu umiejętności.
Uczestnicy wykonają serię ćwiczeń praktycznych, dokonają
analizy rzeczywistych przypadków. Szczegółowy harmonogram szkolenia dostępny jest na stronie internetowej TCWP
(zakładka Szkolenia). Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a po szkoleniu będą mieć możliwość pobrania zaświadczenia o uczestnictwie w formie elektronicznej.
Zapraszamy 21 listopada 2019 r. w godzinach od 9.00 do
15.00 w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115, w budynku C, sala 21.
W celu zapisania się na szkolenie, zapraszamy do rejestracji
na stronie internetowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości
(www.pfp.com.pl). Rejestracja na szkolenie jest możliwa tylko za pośrednictwem formularza!
~ TCWP

Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
ZAPRASZA

na spotkanie networkingowe dla przedsiębiorców

25 listopada 2019 r.
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 94, bud. C, sala 21 w godz. 10.00 – 14.00

I. PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA
Podstawowe zasady komunikowania się z klientem. Asertywna postawa w kontakcie z klientem. Jak przekazywać trudne i negatywne informacje. Radzenie sobie z trudnym klientem. – Katarzyna Czajkowska, Milado Centrum Rozwoju
Personalnego
II. WYZNACZANIE CELÓW W ŻYCIU ZAWODOWYM, MOTYWACJA I ZMIAN
Zapraszamy na spotkanie, który jest wprowadzeniem do
warsztatu „Cele, motywacja i zmiany” . Samo spotkanie będzie prowadzone metodą coachingową, gdzie Ty jako uczestnik będziesz brać czynny udział i na pewno nie będziesz się
nudzić. Jeżeli masz ochotę chwilę się zatrzymać i zastanowić
nad tym co robisz i co chciałbyś robić w swoim życiu, to zapraszamy na spotkanie.

– Tomasz Grochowski, trener kompetencji miękkich, coach
w trakcie akredytacji
III. KSIĘGOWOŚĆ MŚP (ZMIANY W VAT)
Biała lista podatników VAT. Obowiązkowa podzielona płatność za niektóre towary i usługi od 1 listopada 2019 r. Kasy
fiskalne. JPK oraz Matryca VAT – nowości ewidencyjne dla
podatników VAT. – Alicja Stawowa, AS Finance
Istnieje możliwość bezpłatnego wystawienia STOISKA FIRMOWEGO. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 61 89 59 242 lub mailowo kontakt@
tarnowo-podgorne.pl w celu rezerwacji miejsca. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje dot.
szkolenia: www.tcwp.pl.

Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
ZAPRASZA NA SZKOLENIE

Profesjonalna obsługa klienta

10 grudnia 2019 r.
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 94, bud. C, sala 21 od godz. 9.00 do 15.00

Typy klientów (w kontekście stylów myślenia FRIS). Podstawowe zasady komunikowania się z klientami. Skuteczne formy
kontaktu z klientami. Asertywna postawa w kontakcie z klientem. Jak przekazywać trudne i negatywne informacje? Reagowanie na krytykę. Radzenie sobie z trudnym klientem.
Szkolenie przeprowadzi firma Milado-Centrum Rozwoju Personalnego
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. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje dot. szkolenia znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.tcwp.pl.
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Pamięci Generała!

W

październiku minęła 152. rocznica urodzin i 82.
rocznica śmierci Józefa Dowbor Muśnickiego. Z tej
okazji Towarzystwo Pamięci Generała przy współpracy Szkoły Podstawowej w Lusowie zorganizowało obchody rocznicowe. Zaproszenie na uroczystości wystosowali:
prezes Towarzystwa Zofia Smolarz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Lusowie Kinga Kowalczyk oraz dyrektor Muzeum
Powstańców Wielkopolskich w Lusowie Michał Krzyżaniak.
Przyjęli je przedstawiciele władz gminnych oraz wojewódzkich. Obecni byli także przedstawiciele Rodzin Katyńskich,
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z Tarnowa Podgórnego,
społeczność szkolna oraz członkowie Towarzystwa. Oprawę
wojskową tworzyli żołnierze 17. Brygady Zmechanizowanej
z Międzyrzecza. Obchody odbywały się 23 października pod
pomnikiem patrona szkoły, gdzie złożono kwiaty oraz w budynku szkolnym.
Uczniowie pod okiem nauczycieli przygotowali piękny program artystyczny. Goście mieli też okazję obejrzeć wystawę

Towarzystwo Pamięci
Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie

modeli wojskowych wykonanych z klocków przez jednego
z uczniów. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się japoński teatrzyk Kamishibai. Przedstawienie o tematyce związanej
z Powstaniem Wielkopolskim nosiło tytuł „Okno wspomnień”.
Postać generała jest dobrze znana mieszkańcom naszej Gminy. Urodził się 25 października 1867 r. w Garbowie na ziemi
sandomierskiej. Był najmłodszym z sześciorga rodzeństwa.
Wychowywał się w patriotycznej atmosferze. Wybierając karierę wojskową kontynuował tradycje rodzinne. W 1905 r.
ożenił się z Agnieszką z Korsuńkich, z którą miał 4 dzieci.
W świadomości Wielkopolan zapisał się jako drugi głównodowodzący Powstaniem Wielkopolskim. Dowództwo nad powstaniem objął w styczniu 1919 r. zastępując Stanisława Taczaka.
Na emeryturę przeszedł 6 października 1920 r. i osiadł w swym
majątku w Lusowie, przemianowanym później z jego inicjatywy na Batorowo. Zmarł 26 października 1937 r. Został pochowany na miejscowym cmentarzu w rodzinnym grobowcu.
~ Aleksandra Ludwiczak

Aktywnie w tarnowskim Kole Seniora

W

ostatni dzień wakacji szkolnych tj. 31 sierpnia
w grupie 40 seniorów wyjechaliśmy do Międzyzdrojów. Po podróży z przygodami dotarliśmy do
Ośrodka STILO, który jest położony 100 m od morza. Dzięki
temu, że kwatery mieliśmy blisko, mogliśmy dużo czasu spędzać na plaży. Pogoda sprzyjała długim spacerom i opalaniu
się. Jeden dzień był przeznaczony na zwiedzanie i odpoczynek w Kamieniu Pomorskim – część starego miasta: katedra,
ratusz. Natomiast nad zalewem (Rzeka Dziwna) można było
podziwiać jachty, delektując się smaczną rybką lub deserem.
Jeden wieczór spędziliśmy przy degustowaniu różnych smakołyków z grilla, a następnie słuchaliśmy koncertu zespołu cygańskiego – razem śpiewając i tańcząc. Po miłym wypoczynku 5 września – radośni i opaleni wróciliśmy do domów.
Bardzo udanym wydarzeniem był wyjazd na grzyby, który zorganizował Sołtys i Rada Sołecka Tarnowa Podgórnego.
Wszyscy miło i wesoło spędzili ten dzień w lesie, zbierając
pełne kosze grzybów.
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Miesiąc październik jest poświęcony seniorom i z tej okazji
odbywają się różne spotkania, targi i uroczystości. Nasze Koło
tradycyjnie zorganizowało zabawę taneczną, w trakcie której,
miłym akcentem było uhonorowanie jubilatów – Koleżankę
Mariannę i Kolegę Mariana, którzy skończyli w tym roku 80
lat. Jubilatom życzymy długiego życia w zdrowiu i pogody
ducha. Przy dobrej muzyce i smacznym jedzeniu wszyscy
świetnie bawiliśmy się do północy.
Nie zabrakło również spotkań kulturalnych. Byliśmy w Teatrze Muzycznym na przedstawieniach: “PIPPIN czyli historia
prawdziwa o poszukiwaniu szczęścia” oraz na “WEEKEND
z R czyli perypetie małżeńskie”. Różne były nasze wrażenia i odczucia po pierwszym przedstawieniu, natomiast drugie przedstawienie na ogół się podobało i mimo problemów
bohaterów, wprawiło nas dobry nastrój. We wrześniu kilkoro
z nas brało udział w spotkaniu z artystką Krystyną Tkacz, która śpiewała znane szlagiery jak i nowe utwory, przeplatając je
anegdotami o artystach i ze swojego życia. Zachęciła nas do
wspólnego śpiewania.
Uczestniczyliśmy również w dniu 26 października w II Targach Senioralnych w Pałacu w Jankowicach. Wszystkie koła
i stowarzyszenia seniorów z całej Gminy przygotowały swoje stoiska, przy których m. in. wymienialiśmy się doświadczeniami, dobrymi radami dot. przewoźników i pensjonatów.
Uczestniczyliśmy w prelekcjach, koncertach, przyglądaliśmy
się koleżankom wykonującym różne ozdoby. W kąciku piękna
skorzystałyśmy z pomocy wizażystek. Dla kilku z nas, dużym
wyzwaniem było uczestnictwo w pokazie, gdzie prezentowałyśmy modne rękodzieło czyli torebki wykonane przez koleżanki z UTW i TCS.
Seniorów, którzy chcą przebywać w gronie rówieśników
i brać udział w różnych przedsięwzięciach - zapraszamy do
naszego Koła. Spotykamy się w każdy wtorek w budynku
Ośrodka Zdrowia na parterze o godz. 17.00 (latem 18.00).
~ K.P.

~ stowarzyszenia

Tyle się dzieje!

Ł

zy wzruszenia, uśmiechy od ucha do ucha, czułe uściski
i poczucie, że jeszcze wiele pięknych chwil przed nami!
Tak wyglądały wrześniowe i październikowe warsztaty oraz spotkania z naszymi podopiecznymi, wolontariuszami
i sympatykami.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych odwiedziliśmy i przygotowaliśmy dla samotnych seniorów w Domu
Seniora szczególne niespodzianki: koncert 8-letniej harfistki Zarinki Zaradny oraz akordeonowy występ Ronalda Dudek. Były też wspólne tańce i nieśpieszne rozmowy przy kawie i słodkościach. Na pożegnanie zostaliśmy obdarowani
pięknymi zrobionymi własnoręcznie kartami. Z kolejnymi wizytami wybieramy się w listopadzie i w grudniu.
Przez ponad trzy tygodnie na Tarnowskich Termach w Restauracji Pasta Italian Food można było podziwiać piękne obrazy, akwarele i anioły stworzone przez naszych podopiecznych na warsztatach „Namaluj swój świat”. Dziękujemy
Prezesce Anicie Stellmaszyk za udostępnienie miejsca i przestrzeni Term. Dziękujemy Mateuszowi Sammlerowi, Zbigniewowi Zakrzewskiemu i Konradowi Kowalowi oraz wszystkim
pracownikom Pizzerii na Termach za pomoc w instalowaniu
i promocji tej wyjątkowej międzypokoleniowej wystawy, którą zakończyliśmy ogólnodostępnym finisażem w dniu 5 października. Każdy, kto nas wtedy odwiedził, mógł własnoręcznie zrobić akwarelowe kartki oraz wykonać nietypowe rzeźby,
które można było zjeść! Spotkanie uświetniła swoim występem grupa tancerek z formacji jazzowej Studia Tańca Beaty
Dudek oraz Zarinka Zaradny. Ten dzień na długo pozostanie
w naszej pamięci bowiem Pan Andrzej – uczestnik warsztatów i autor wielu przepięknych prac, przekazał na cele statutowe fundacji dwa obrazy! A tymczasem zapraszamy do Galerii
w Rotundzie w Domu Kultury Tarnowo Podgórne na wystawę
„Anioły są wśród nas!”, do końca listopada można podziwiać
wybrane prace naszych podopiecznych, m.in. anioły, akwarele
i akrylowe obrazy (nie tylko Pana Andrzeja).
Mieliśmy też swój udział w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Tarnowo Podgórne, podczas której nasza prezeska Maja Stępień
otrzymała specjalne podziękowania za wieloletnią współpracę
i prowadzenie pro bono od ponad pięciu lat wykładów i praktycznych warsztatów dla słuchaczy Uniwersytetu. To ona
przygotowała scenariusz i wyreżyserowała część artystyczną inauguracji. Na scenie można było podziwiać uzdolnioną
młodzież oraz pięknych seniorów, uczestników warsztatów tanecznych ,,Active Dance’’, którzy pierwszy raz w życiu wirowali przed tak dużą publicznością w rytmach bachaty, tanga
i walca. Dziękujemy Irenie Szewczyk – Prezes UTW za możliwość wystąpienia w Centrum Kultury Przeźmierowo. Równie
serdecznie dziękujemy Blance Winiarskiej za przygotowanie
choreografii. Dziękujemy też Partnerom i tancerzom ze Studio Tańca Beaty Dudek za doskonałą współpracę i niesamowite popisy taneczne. Dziękujemy Ronaldowi Dudek za akordeonowe dźwięki oraz Halince i Józefowi Szulc za zmysłowe
tango. Jesteśmy wdzięczni naszym młodym wolontariuszom:
Zuzannie Rajman, Mai Olszowiec i Kubie Rajmanowi za przepiękne i poruszające występy wokalne oraz wszystkim seniorom występującym na scenie i wolontariuszom, którzy byli zaangażowani w realizację tego wydarzenia.

To nie koniec naszych działań! We wrześniu i w październiku w Hotelu Glamour w Przeźmierowie miały miejsce kolejne
spotkania grupowe z osobami dotkniętymi chorobą nowotworową w projekcie „Nie jesteś sam!”. Niestety nie wszystkim
jesteśmy w stanie pomóc. Dwie osoby biorące udział w projekcie niedawno straciły swoich najbliższych. Pomagamy im
przejść bolesne chwile poprzez pomoc w sprawach bieżących
i rozmowy, w tym z psychologiem. Natomiast panie, które
skorzystały z pomocy dietetyka i fizjoterapeuty, zauważyły
u siebie znaczną poprawę motoryki, zmniejszenie dolegliwości bólowych i lepsze samopoczucie. Najbardziej nas cieszy
fakt, że uczestnicy projektu zaprzyjaźnili się i spotykają się
także poza przestrzenią warsztatową. O to nam chodziło!
Z kolei w gościnnych murach Hotelu 500 w Tarnowie Podgórnym, 12 października ruszyła druga edycja „Akademii
Młodych Orłów”, czyli warsztaty rozwoju osobistego i kompetencji dla młodzieży. Poruszana tematyka dotyczy organizacji pracy i budowania zespołu, delegowania zadań, wystąpień
publicznych, sposobów radzenia sobie ze stresem, określania
mocnych stron i predyspozycji zawodowych, zagrożeń jakie
płyną z sieci, zasad savoir vivre i dress code. Całość zakończymy w grudniu wizytami studyjnymi w rozgłośniach radiowych
i w telewizji.
Trwają też zajęcia w „Akademii Starszych Orłów”, podczas
których seniorzy i dzieci dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami. W październiku w siedzibie naszego Partnera w Szkole Podstawowej w Przeźmierowie, odbyły się 4 bajkoczytania
i dwa spotkania komputerowe. Już dziś serdecznie zapraszamy
wszystkich naszych sympatyków, bez względu na wiek czy
stopień sprawności, na mikołajkowe ozdabianie pierniczków,
wykonywanie łańcuchów i ozdób świątecznych oraz wspólne
ubieranie choinki, które odbędzie się 6 grudnia w holu głównym szkoły od godz. 16.00. Wstęp wolny!
Na koniec dzielimy się radosną nowiną! Nasze działania
zostały docenione i otrzymaliśmy prestiżowy tytuł i status
Organizacji Pożytku Publicznego! Od przyszłego roku możecie przekazywać nam 1% podatku, dzięki któremu będziemy mogli jeszcze lepiej realizować to co robimy, a Wy
będziecie mogli zobaczyć, poczuć i doświadczyć na własnej
skórze, jaką radość daje poczucie sprawczości i pomaganie
innym. Razem możemy więcej! Wpis w KRS: 0000611775.
Takie są nasze działania. Przełamujemy bariery i stereotypy.
Integrujemy pokolenia. Spełniamy marzenia!
Z jesiennymi pozdrowieniami
~ Zarząd Fundacji Nigdy nie jest za późno
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Familijna Gmina

P

rojekt Familijna Gmina realizowany przez Fundację Mój Mount Everest skierowany jest do
rodzin z małymi dziećmi (od urodzenia do 10
roku życia) z obszaru Gminy Tarnowo Podgórne.
W ramach projektu w styczniu 2019 r. powstał
Lokalny Klub Rodzinny, który spotyka się systematycznie w każdy wtorek i czwartek w jednym z pomieszczeń Świetlicy Socjoterapeutycznej Dziupla
w budynku przy ul. Sportowej 1 w Tarnowie
Podgórnym. W spotkaniach uczestniczą głównie
mamy z dziećmi w wieku od urodzenia do trzeciego roku życia. W czasie spotkań wspólnie bawimy się,
śpiewamy piosenki, czytamy, a nawet uczymy się języka
angielskiego. Nasza przestrzeń, choć niewielka, została
tak zaaranżowana, by odpowiadała na potrzeby najmłodszych uczestników spotkań. Mamy kącik aktywności ruchowej
– czyli ulubiona zjeżdżalnia oraz basenik z piłeczkami. Jest kącik czytelniczy, kącik relaksacyjny oraz kącik kuchenny i przestrzeń zabawy swobodnej. Mamy dużo drewnianych układanek, zabawek manipulacyjnych oraz ulubiony tor z pociągami.
Wszystko, co oferujemy najmłodszym uczestnikom spotkań
jest przemyślane nie tylko pod kątem bezpieczeństwa, ale także tego, by adekwatnie do wieku wpływało na rozwój dzieci.
Dla rodziców nasze spotkania to możliwość wspólnej zabawy
z dzieckiem w bezpiecznej przestrzeni poza domem, a także

czas, kiedy można wspólnie z innymi rodzicami powymieniać
się doświadczeniami czy też przedyskutować aktualne dylematy wychowawcze. W ramach projektu oferujemy także
możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji
pedagogicznych – odbywają się one w poniedziałki w godz. 9.30 - 11.30.
W każdy poniedziałek w godz. 9.30 - 11.30
otwieramy naszą przestrzeń do swobodnej
zabawy dla wszystkich chętnych (ze względu
jednak na ograniczoną przestrzeń na spotkania
obowiązują zapisy). Oprócz tego w ostatni piątek miesiąca odbywają się spotkania „Mamy
czas”. Są one odpowiedzią na potrzeby mam
z naszego Klubu Rodzinnego, by raz na jakiś
czas móc podyskutować o macierzyństwie i kobiecości na luzie i bez konieczności jednoczesnego
dbania o bezpieczeństwo dzieci – dzieci wówczas
pozostają pod opieką tatusiów. Spotkania te sprzyjają
poznaniu się bliżej, nawiązywaniu nowych przyjaźni, a także
stały się lokalną grupą wsparcia dla kobiet.
Projekt Familijna Gmina jest realizowany dzięki finansowej
pomocy Gminy Tarnowo Podgórne i dzięki temu koszt uczestnictwa w programie wynosi tylko 40 zł miesięcznie. Zainteresowanych dołączeniem do projektu zapraszamy do kontaktu
mailowego: mojmounteverest@gmail.com
~ Marta Żak-Jędrzejewska, Izabela Wach
koordynatorki projektu

Chóralne wieści

Warsztaty chóralne

W

dniach 1-8 października Koło Śpiewu brało udział
w warsztatach chóralnych. Chór udał się do miejscowości Stegna, leżącej nad Bałtykiem, by tam
szlifować repertuar na najbliższe występy. W trakcie tygodniowego pobytu odbyło się prawie 20 godzin intensywnych
prób. Prowadzono ćwiczenia praktyczne w grupach głosowych (soprany, alty, tenory, basy), doskonalące technikę śpiewania, emisję głosu i wyrównujące brzmienie zespołu. Przećwiczono kilkanaście utworów, które były wykonywane m.in.
podczas Jesiennego Święta Pieśni, a także zaplanowanych na
październik koncertów w Gnieźnie na XXVII Gnieźnieńskich
Spotkaniach Chóralnych oraz w Poznaniu z okazji Roku Moniuszkowskiego.
Oprócz ćwiczeń emisyjnych i śpiewu był czas na zwiedzanie ciekawych miejsc i poznawanie najbliższej okolicy.
Już w drodze nad morze uczestnicy zwiedzili Zamek Krzyżacki w Malborku. W kolejnych dniach odbyła się wycieczka do Fromborka – miasta Kopernika. Na słynnym fromborskim Wzgórzu Katedralnym stoi ciekawa dzwonnica zwana
też Wieżą Radziejowskiego. Ze szczytu, na którym powstał taras widokowy, można było podziwiać panoramę miasta i jego
okolic oraz portu i Zalewu Wiślanego. Chórzyści mieli okazję
również przepłynąć odcinkiem Kanału Ostródzko-Elbląskiego, na którym znajduje się m.in. system 5 pochylni.
Zwiedzając zakątki Pomorza nie można było pominąć
Gdańska, jego zabytków i najważniejszych miejsc, a także Europejskiego Centrum Solidarności – nowoczesnego obiektu
na terenie byłej Stoczni Gdańskiej, którego celem jest upo-
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wszechnienie dziedzictwa „Solidarności” w Polsce i innych
krajach oraz czynne uczestnictwo w budowie tożsamości europejskiej. Centrum to niewątpliwie działa na emocje i jest
metaforą trudnej drogi do wolności.
Uczestnicy warsztatów pojechali również do Krynicy Morskiej, by zwiedzić tę urokliwą i wypoczynkową miejscowość
nadmorską. Pewne miejsca były niewątpliwie znajome, ponieważ część chórzystów kilkanaście lat temu spędzała tutaj czas
na warsztatach chóralnych.
Tygodniowy pobyt to również czas na integrację grupy. Nie
zabrakło więc wspólnej zabawy, biesiadowania, ciekawych
rozmów i spacerów po plaży, bo pogoda dopisała.
Chórzyści dobrze przygotowani do kolejnych występów,
wyruszą w listopadzie na kolejne koncerty, a po nich przyjdzie
najpiękniejszy czas – kolęd i pastorałek.
Cześć Pieśni!
~ Dorota Zygmańska

~ stowarzyszenia
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Wiadomości brackie

listopada to symbol miłości ojczyzny, walki o wolność, wiary i zwycięstwa. Kurkowe Bractwo Strzeleckie po raz 14. zorganizowało Powszechne Obywatelskie Strzelanie Niepodległościowe.
Obchody 101. rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęliśmy udziałem w uroczystej mszy oraz apelem pod tarnowskim obeliskiem. Następnie udaliśmy się w towarzystwie
przyjaciół i sympatyków na bracką strzelnicę na świąteczny
obiad. Nie zabrakło tradycyjnych rogali marcińskich, śpiewu patriotycznych pieśni i zawodów strzeleckich. Zgodnie
z przedwojenną tradycją w Dniu Niepodległości rywalizowaliśmy o Tarczę Niepodległościową, do której w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy pierwszy strzał oddał II Zastępca
Wójta Piotr Kaczmarek.
Tarczę Niepodległościową zdobył Radosław Królicki, II
miejsce – Krzysztof Jakubczak, Gród Przemysława Poznań, III
miejsce – Krzysztof Boguszyński KBS Poniec, Tarczę Bracką zdobył Radosław Królicki, II miejsce – Krzysztof Cieślik,
III miejsce – Piotr Owczarz. Puchar Wójta Gminy Tarnowo
Podgórne: I miejsce – Waldemar Kubiak, II miejsce – Krzysztof Cieślik, III miejsce – Piotr Owczarz. Tarcza Pistoletowa:
I miejsce – Krzysztof Cieślik, II miejsce – Andrzej Pawlicki,
III miejsce – Bartosz Mróz. Tarcza Chybił Trafił: I miejsce –
Piotr Owczarz, II miejsce – Renata Maciejewska, III miejsce

Pierwszy strzał do Tarczy Niepodległościowej oddał
II Zastępca Wójta Piotr Kaczmarek (z lewej)
– Natasza Cicha. Karabinek Pneumatyczny kategoria dzieci:
Bartosz Samstyko, Michalina Królicka, Miłosz Samstyko, Juliusz Samstyko, Antosia Szymczewska.
Projekt współfinansowany ze środków Gminy Tarnowo
Podgórne
Informujemy, że strzelnica jest otwarta w każdy wtorek
i czwartek w godz. 16.00-20.00. Zapraszamy!
Z brackim pozdrowieniem 
~ Prezes Stanisław Bączyk
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Jesienne wiadomości UTW

I

nauguracja nowego roku akademickiego za nami, przed
nami pracowity czas przygotowań do obchodów dziesięciolecia działalności naszego UTW. Będzie to rok wytężonej pracy, różnych zadań i niespodzianek. Jesteśmy gotowi na
wszelkie wyzwania. Nasze szeregi zasilili nowi członkowie.
Jest nas prawie trzystu. Damy radę. To jest nas czas.
Czwartkowy poranek, 10 października, nie napawał optymizmem: chłodno, chmury, padający deszcz. Nie przeszkodziło to jednak pięćdziesięcioosobowej grupie naszych słuchaczy
w wyprawie na grzyby. Padało przez całą drogę do Potrzebowic, a na miejscu niespodzianka – niebo się rozpogodziło. Nie
pada, grzybiarze ruszyli w las. Efekt poszukiwań był różny,
jednak nikt nie wracał z pustym koszykiem, każdy mógł liczyć
na przynajmniej jeden grzybowy posiłek. Uraczeni zdrowym,
rześkim powietrzem i nieco utrudzeni chodzeniem po leśnych
zakamarkach z przyjemnością konsumowaliśmy pyszną grochówkę, kiełbasę z rusztu nad ogniskiem i sznekę z glansem.
Ponowne opady deszczu nie przeszkodziły w biesiadzie. Osłonięta od wiatru i zadaszona wiata dała schronienie niczym kurna chata. Zrelaksowani, zadowoleni, dodatkowo zaopatrzeni
w suszone prawdziwki i podgrzybki, prowadzeni przez słoneczne promienie wróciliśmy do domu. W tym miejscu należą
się słowa podziękowania za świetne przygotowanie imprezy
dla Basi i Halinki.
Zarząd, reprezentowany przez pięć osób, wziął udział w spotkaniu organizacji pozarządowych, działających na rzecz mieszkańców Gminy. Wójt Tadeusz Czajka podziękował za zaangażowanie i podkreślił rolę społecznej pracy gminnych organizacji.
Uczestnicy spotkania wykazali się strzeleckimi umiejętnościami a nasza koleżanka Irena Ciesielska-Balcer ustrzeliła „kura”
i zdobyła pierwsze miejsce w strzelaniu z broni krótkiej.
W październiku piętnastoosobowa grupa słuchaczy UTW
wzięła udział w Pierwszej Powiatowej Olimpiadzie Senioralnej. Sprawozdanie obok. Uczestnicy wycieczki do Portugalii
też dzielą się na łamach gazety wrażeniami z wyjazdu.

Starość ma wiele kolorów...
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listopada w Pałacu Jankowice mieliśmy okazje spędzić mile czas wraz z grupą naszych podopiecznych. Konwencja II Targów Senioralnych
dała nam możliwość zaprezentowania naszej Fundacji, zaznajomienia się z propozycjami innych organizacji działających
z seniorami oraz skorzystania z licznych atrakcji. Nasze stoisko promieniowało kolorami jesieni, pachniało zapachem lawendy. Występy Zespołu „Lusowiacy”, koncerty, prelekcje
oraz pokaz mody sprawiły dużo radości naszym seniorkom.
Nasze podopieczne skorzystały również z porad wizażystki
i stylistki, kosmetyczki oraz masaży. Miło było porozmawiać
przy kawie i dobrym ciastku. Dziękujemy organizatorom za
wspaniałą organizację i mile przyjęcie.

A teraz drodzy słuchacze i sympatycy, najważniejsza sprawa – wykłady. Podaję terminy i tematykę do końca roku kalendarzowego.
20 listopada – prof. zw. dr hab. Stanisław Dylak: Sztuka
dla rozwoju.
4 grudnia – mgr Anna Szulc: Motyw cierpienia w literaturze.
18 grudnia – dr Krzysztof Duda: Demokracja bezpośrednia w Szwajcarii.
W sobotę, 26 października, wzięliśmy udział w II Targach
Senioralnych w Pałacu Jankowice. Na stoisku UTW pochwaliliśmy się sportowymi osiągnięciami, wyłożyliśmy do wglądu
nasze kroniki i pokazaliśmy wycinki naszej działalności. Urządziliśmy wystawę biżuterii (i nie tylko) wykonanej przez słuchaczki sekcji „Koraliki i nie tylko” prowadzonej przez Grażynę Grabarską. W części warsztatowej można było podglądać
proces powstawania naszych dzieł, a na czerwonym dywanie
podziwiać koleżanki w pokazie własnoręcznie wykonanych korali, bransoletek i kolczyków. Całość dopełniły jesienne liście
i zrobione z nich kwiaty i wianki. Dziękujemy Grażynko!
Andrzejki – ta coroczna zabawa odbędzie się 29 listopada
w świetlicy wiejskiej w Lusowie, początek o 18.00. Szczegółowe informacje w biurze oraz u Basi tel. 504 096 488.
W związku z pytaniami o naukę języka rosyjskiego informujemy, że dotychczas zgłosiło się sześć osób, a grupa powinna liczyć 10 – 15 słuchaczy. Jeśli będą chętni, którzy mieli
kontakt z tym językiem, stworzymy sekcję i zaczniemy naukę
w drugim semestrze.
Uprzejmie informujemy, że na 16 grudnia zaplanowane jest,
tradycyjne już, kolejne spotkanie opłatkowe. Zapisy dokonywane będą na zajęciach w poszczególnych grupach – pamiętajmy,
zapisujemy się tylko na jednej liście. Wpłatę 20 złotych należy
dokonać na konto UTW do 5 grudnia.
Projekt współfinansowany ze środków Gminy Tarnowo
Podgórne. 
~ Maria Zgoła
Co to za życie bywa w MŁODOŚCI !?
Nie czujesz serca… wątroby… kości…
Śpisz jak zabity, popijasz gładko…
i nawet głowa boli cię rzadko.
			
***
Dopiero człeku twój wiek DOJRZAŁY!
Odsłania życia urok wspaniały…
Gdy łyk powietrza, z wysiłkiem łapiesz…
Rwie cię w kolanach…
Na schodach sapiesz…
Serce jak głupie szybko ci bije…
Lecz w każdej chwili czujesz że ŻYJESZ !
Więc nie narzekaj z byle powodu
Masz teraz wszystko, czego za młodu
nie doświadczyłeś. Ale DOŻYŁEŚ!
			
***
Więc chociaż czasem w krzyżu cię łupie
Ciesz się dniem każdym!
Miej wszystko w DUPIE!!!

Oda do starości – Wisława Szymborska
~ Zarząd Fundacji, Fot. T. Koryl
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Seniorzy na Olimpiadzie

11

października w hali Lubońskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji odbyła się I Powiatowa Olimpiada Seniora Powiatu Poznańskiego. Patronem honorowym
Olimpiady był Starosta Poznański Jan Grabkowski, organizatorem zaś Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku w Luboniu.
W Olimpiadzie brali udział seniorzy z Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Klubów Seniora z terenu powiatu poznańskiego, wśród nich również 15-osobowa reprezentacja naszego
UTW. Rozgrywki toczyły się w 7 konkurencjach. Rywalizacja
była zacięta i toczyła się do ostatniej chwili, łącznie z dogrywkami w kilku konkurencjach. Udział naszej ekipy zakończył

się dużym sukcesem, zdobyliśmy 2 medale: złoty w konkurencji piramida z puszek zdobyła Regina Kaczmarek (po zaciętej
dogrywce), natomiast srebrny – Wojciech Pankros w konkurencji ciepnięcie moherem. W Olimpiadzie, jako gość honorowy, uczestniczył złoty medalista Igrzysk Olimpijskich w Sydnej, wielokrotny medalista Mistrzostw Świata, Europy, Polski
oraz wielokrotny rekordzista Polski Szymon Ziółkowski, który nagradzał medalistów pucharami. Olimpiada zakończyła
się wspólną zabawą, w miłej i sympatycznej atmosferze.
~ Franciszek Jakóbiec

Tenisistki i tenisiści UTW Tarnowo Podgórne
w Parku Tenisowym Tarnowo w towarzystwie
menagera obiektu – Eweliny Sterczewskiej
listopad 2019 | sąsiadka~czytaj |
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Z Henrykiem Żeglarzem przez Portugalię

S

tudenci zawsze ciekawi świata (a szczególnie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowie Podgórnym) tym
razem wylecieli na kilka dni do Portugalii. Nasza koleżanka Irena Ciesielska-Balcer wspólnie z biurem Wilda-Travel zorganizowali dodatkowy wypad do Santiago de Compostella w Hiszpanii.
Przygodę naszą rozpoczęliśmy 15 października wiezieni
„studenckim” autokarem kierowanym przez p. Małgosię na
lotnisko we Wrocławiu. Podróż przebiegała w miłej atmosferze, ponieważ naszej grupie przewodził bardzo sympatyczny,
znany nam już z wycieczki do Barcelony pan Krzysztof.
Lądowanie w Lizbonie, przesiadka do autokaru i światłami przywitała nas Fatima. Następnego dnia wyruszyliśmy na
zwiedzanie jednego z najwspanialszych zabytków Portugalii, Klasztoru Matki Boskiej Zwycięskiej w mieście Batalha.
Oczom naszym ukazała się gigantyczna, ale jakże przepiękna
budowla.
Potem było już tylko lepiej, Nazare i ocean z ogromnymi
falami, pięknym klifem i kolejką na punkty widokowe. Po
spacerze na plaży nie wszystkim (oj nie) udało się w suchych
spodniach wjechać na klif.
Następnego dnia zwiedziliśmy górzystą Sintrę (miejsce wypoczynku królów) z Pałacem Narodowym.Wzmocnieni trady-

cyjnym Ginja (likier wiśniowy) zdobyliśmy przylądek Roca,
najdalej wysunięty punkt na zachodzie Europy. Po powrocie
do Fatimy mieliśmy czas na przeżycia duchowe. Różaniec
i procesja ze świecami wzruszyła wielu.
Lizbona czekała na nas ze swymi punktami widokowymi,
najbardziej znanym tramwajem nr 28 i słynnymi windami.
Urokliwe wąskie uliczki, budynki pokryte płytkami (azulejos), które niekiedy układały się w piękne obrazy. Po Lizbonie
było Santiago de Compostella z Katedrą i grobem św. Jakuba
Większego, miejscem pielgrzymek z całej Europy.
Niedziela w Porto powitała nas przepięknym słońcem. Niezwykłe miasto z nabrzeżem rzeki Duoro, majacym swój klimat i starówką wpisaną na listę zabytków UNESCO. Nie można nie wspomnieć o degustacji słynnych win i likieru Porto.
Mieszkając w Fatimie zwiedziliśmy Sanktuarium i miejsca
zwiazane z życiem Pastuszków.
Ostatni dzień to Lizbona z dzielnicą Belem, pomnikiem Odkrywców, wieżą Belem, skąd Vasco da Gama wypływał do Indii. Jeszcze tylko skosztowanie słynnych babeczek Pasteis de
Belem, rzut okiem na 17-kilometrowy most na Tagu i koniec
naszej przygody z Portugalią w tle.
W drodze powrotnej snuliśmy plany nastepnej eskapady.
~ Mariola i Jacek Wojciechowscy

Cafemama Inspiria Bis zaprasza!

J

ak zawsze godz. 10.00-12.00, środy w Lusowie, ale też
godz. 17.00 w wybrane dni – spotykamy się w świetnym
towarzystwie – młodych rodziców i różnych specjalistów.
Dzięki dofinansowaniu z Gminy Tarnowo Podgórne możliwe
jest wspieranie opiekunów małych dzieci dodatkową pomocą przy opiece nad maluszkami. Poza tym co tydzień ciekawi
eksperci służą swoją wiedzą i ogromną życzliwością. Cieszymy się, że kolejny sezon w tej formule jest możliwy i dla wielu
stanowi bardzo ważne doświadczenie. Dziękujemy za konsultacje z dr Katarzyną Kowalską-Dominik, ze specjalistami
z gabinetu Badeja, za warsztaty profilaktyki zdrowotnej z dietetykiem Aleksandrą Kotlarz oraz trenerem personalnym Markiem Nowakiem.
„Listopad na szczęście” – chcemy w ramach tych spotkań
pogłębić tematykę komunikacji w relacjach rodzinnych opartych na empatii i słuchaniu potrzeb. Odwiedzą nas psycholo-
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gowie. Dzięki zaproszonym ekspertom uda się nam niejedną
trudność pokonać lub zadziałać uprzedzająco wobec góry nieporozumień, które czasem narastają, zamiast topnieć, zwłaszcza przed zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia.
Natomiast popołudniowe warsztaty to oferta skierowana do
rodziców dzieci w różnym wieku. Warto obdarzyć siebie samego gramem „łagodności w rozpędzonej codzienności” i zyskać zadowolenie z faktu, iż mogę być wytwórcą czegoś wyjątkowego – zrobimy ceramiczny prezent „własnymi rękoma”.
Spotkajmy się w listopadzie, szaro-buro za oknem – a w Cafemama Inspiria znajdziecie dużo energii „do pobrania”, dzięki
wyjątkowym właściwościom tego miejsca – zapraszamy więc
do korzystania!
Zapisy biuro.inspiria@gmail.com,
więcej na fanpage: fb@fundacjainspiria
~ Agata Banasiak

~ stowarzyszenia
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Wieści wędkarskie

a przełomie września oraz października Koło PZW
132 Tarnowo Podgórne miało przyjemność zorganizować cztery imprezy wędkarskie – jedną na terenie
Jeziora Lusowskiego, a trzy poza obszarem gminnym.
15 września odbyły się zawody spinningowe na rzece Warcie w miejscowości Dołęga. Wyniki z tych zawodów przedstawiały się następująco:
I miejsce: Jakub Dorszyk,
II miejsce: Mateusz Szymański,
III miejsce: Mariusz Kaiser.
Z kolei w ostatnią niedzielę września (29.09) zostały zorganizowane otwarte zawody spinningowe z łodzi na Jeziorze Lusowskim, które rozegrane zostały o puchar Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego. W zawodach udział wzięło 28
łodzi wraz z załogami dwuosobowymi. Podium należało do
następujących duetów:
I. Marek Pazgrat oraz Piotr Jankowiak,
II. Łukasz Michalak oraz Wiktor Zezula,
III. Arkadiusz Piątkowski oraz Mieczysław Kmiecik.
Zostały również przekazane puchary w kategorii o największą złowioną rybę. Najbardziej okazałego szczupaka złowił
Marek Pazgrat, a okonia – Przemysław Janasik.
5 października miały miejsce zawody aktywu koła (zarządowe) spławikowo-gruntowe, które odbyły się w sąsiedniej
Gminie, na terenie Żwirowni Dąbrowa. Łącznie brało w nich
udział 12 uczestników. I miejsce zajął Rafał Brachaczyk, II
– Marek Sikorski, a na III miejscu uplasował się Bogdan Kasprzak.

Na 20 października przypadły zawody spławikowo-gruntowe rozegrane poza obszarem naszej Gminy, na rzece Odrze
w miejscowości Cigacice. Był to długo wyczekiwany przez
członków Koła całodniowy wyjazd autokarem. W tym dniu
frekwencja na zawodach wyniosła 26 uczestników. Przy dobrym humorze nie zabrakło zdrowej rywalizacji i odpowiedniego ducha walki, który nie opuszczał do samego końca zawodników. Ostatecznie podium należało do kolegów:
I. Piotr Michalski,
II. Dawid Baum,
III. Krzysztof Kwiatek.
Z kolei puchar w rywalizacji o największą rybę powędrował
do Tomasza Braniewicza.

27 października przypadło jesienne sprzątanie brzegów Jeziora Lusowskiego. Inicjatywa ta jest szczególnie istotną sprawą w aspekcie dbania o środowisko naturalne, w tym przypadku wodne, z którym my, jako wędkarze jesteśmy związani.
Organizując co roku dwie takie akcje, mamy nadzieję, że choć
w niewielkim stopniu jesteśmy w stanie wpłynąć pozytywnie na środowisko i jego czystość. Tradycyjnie, zbiórka miała
miejsce przy barze Wodnik, przy którym zebrało się 10 chętnych. Ostatecznym efektem czynu społecznego było zebranie
15 worków śmieci. Na zakończenie, na ochotników biorących
udział w akcji czekał ciepły poczęstunek.
Projekt współfinansowany jest przez Gminę Tarnowo Podgórne
Z wędkarskimi pozdrowieniami

Tomasz Braniewicz
Prezes Koła PZW132 Tarnowo Podgórne

Niezastąpiony psi nos

K

ażdy z nas zna powiedzenie, że pies jest najlepszym
przyjacielem człowieka. Oczywiście wokół tego
twierdzenia pojawią się na pewno głosy zwolenników
innych gatunków zwierząt, ale niezaprzeczalnym faktem jest,
że to właśnie pies towarzyszy człowiekowi od tysięcy lat. Psy
(czyli pierwotnie wilki, bo to od nich wywodzą się nasi pupile) zostały przez nas oswojone i w końcu udomowione. Pomagały ludziom w polowaniach, a ci odwdzięczali się jedzeniem
i schronieniem. Jednak ich najcenniejszym darem, jaki wykorzystujemy po dziś dzień, jest psi nos.
Węch to najważniejszy zmysł psa, do tej pory niezastąpiony np. podczas poszukiwania zaginionych osób. Psy potrafią
rozróżniać zapachy nawet do 10 000 razy lepiej niż my! Nie
każdy zdaje sobie z tego sprawę albo jest w stanie to sobie
nawet wyobrazić. Wszystko zależy od liczby komórek receptorowych – u człowieka jest ich ok. 5 mln, a psi nos, w zależności od rasy, mieści ich nawet 100-300 mln. Dlatego właśnie
nasi czworonożni przyjaciele, pracujący jako psy ratownicze,
nie mają sobie równych.

Psy ratownicze pracują tzw. górnym wiatrem – z powietrza
wyszukują zapach żywej osoby, który każdy z nas wydziela
(molekuły naszego zapachu – oddechu, potu, unoszą się na
wietrze) i podążają za nim (tzw. stożkiem zapachowym) doprowadzając ratowników do zaginionego. Wykorzystywane są
w akcjach poszukiwawczych w terenie otwartym (np. w lesie), jak i na gruzach (np. po katastrofie budowlanej, wybuchu gazu), ponieważ mogą zastąpić pracę nawet kilkudziesięciu osób szybko przeszukując znaczne powierzchnie zarówno
w dzień, jak i w nocy.
Wyszkolenie psa to nie lada sztuka – trwa ok. 2-3 lat. Treningi, treningi i... jeszcze więcej treningów. A na koniec – konieczność zdania egzaminu organizowanego przez Państwową
Straż Pożarną, która wydaje certyfikaty potwierdzające nabyte
przez psa (i jego przewodnika) umiejętności i uprawniające do
brania udziału w akcjach poszukiwawczych. Niewiele psów
może pochwalić się takim sukcesem. W naszej Gminie są już
2 takie zdolne czworonogi, a wkrótce przy OSP Lusowo powstanie specjalna grupa poszukiwawczo-ratownicza.
~ Marta Nowacka, OSP Lusowo
listopad 2019 | sąsiadka~czytaj |
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Z praktyki dietetyka

Co jeść
by nie chorować?

J

esień ewidentnie kojarzy nam się z tym, że częściej chorujemy. To niezły egzamin dla naszego układu odpornościowego. Silne wiatry, zmiany temperatur, ograniczona
ilość słońca i ruchu powodują, że to właśnie jesienią łatwiej
niż w inne pory roku złapać jakieś choróbsko. Nie daj się infekcją! Dietą wesprzyj odporność. Są pewnie produkty spożywcze, które korzystnie wpływają na układ immunologiczny.

Witamina C

To kluczowy składnik w podnoszeniu odporności. Pomaga
uszczelniać naczynia krwionośnie, a także wspomaga wchłanianie żelaza. Witaminę C możemy zjeść np. w kiszonkach,
żurawinie, natce pietruszki, papryce, kiwi, porzeczce, aronii,
cytrusach.

Witamina D

Jest to witamina, która m.in. wzmacnia układ odpornościowy. Syntetyzujemy w skórze pod wpływem słońce. Niestety
w naszej strefie klimatycznej od jesieni do później wiosny
nie ma takiej możliwości. Najnowsze wytyczne zalecają, aby
każdy z nas codziennie zażywał profilaktycznie tę witaminę.
Dawka jaką powinniśmy przyjmować jest różna, w zależności od wieku, a także tego czy już występują niedobory.

Kwasy tłuszczowe omega-3

To niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT).
Sprzyjają redukcji stanów zapalnych w organizmie. Przekłada się to na wyższą odporność. Kwasy omega-3 poza zwiększeniem odporności mają bardzo szerokie spektrum działania np. polepszają pamięć i koncentrację, wpływają na pracę
serca czy obniżają poziom „złego” cholesterolu LDL. Zatem zaleca się, aby nie brakowało ich w naszym codziennym
menu. Źródło w pożywieniu to np. : olej lniany, dorsz, śledź,
siemię lnianie, olej rzepakowy, orzechy włoskie

Probiotyki

Szalenie ważne jest dbanie o naszą florę bakteryjną w jelitach. Jest to nasza I linia obrony przez patogenami chorobotwórczymi. Ważne jest aby więcej było tych dobrych i pożytecznych bakterii aniżeli tych chorobotwórczych. Probiotyki
to nic innego jak żywe mikroorganizmy, które po spożyciu
wywierają korzystny wpływ na organizm.
Probiotyki znajdziemy w mlecznych napojach fermentowanych (kefir, maślanka, jogurt), kiszone warzywa i owoce.

Miód

Ma działanie bakteriobójcze, przeciwzapalne. Jednak należy pamiętać, że zalany wrzątkiem traci wszystkie swoje
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właściwości. Należy zatem spożywać go na zimno, np. bezpośrednio łyżeczką ze słoika czy dodany do jogurtu lub koktajlu.

Cebula i czosnek

To naturalne antybiotyki. O syropie z czosnku i cebuli chyba słyszałeś/aś? Zawierają one związku przeciwwirusowe,
przeciwbakteryjne, pomagają walczyć z już istniejącą infekcją, a także działają profilaktycznie zapobiegając jej.

Imbir

Rozgrzewa, wzmaga pocenie, działa przeciwzapalnie, doskonale więc sprawdza się jako lek na przeziębienie.
Warto dodawać do herbaty czy robić napary z imbiry i cytryny.
Tak naprawdę najbardziej istotne w zachowaniu dobrego
zdrowia jest zdrowy tryb życia. Pamiętaj o tym, by się wysypiać (najlepiej około 8 godzin dziennie), zachowaj regularną
umiarkowaną aktywność fizyczną, a także staraj się zadbać
o zminimalizowanie stresu w życiu. Zadbaj również o zdrową dietę. Jedz regularnie, pij co najmniej 1,5 l wody w ciągu
dnia, jedz warzywa i owoce, ogranicz ilość soli i cukru, wybieraj pełnoziarniste produkty zbożowe np. kasza gryczana,
brązowy ryż, pełnoziarnisty makaron, mąka orkiszowa czy
żytni chleb. Produkty mleczne takie jak jogurty, maślanki kupuj naturalne, nie te owocowe. Staraj się, by w jadłospisie
były różne źródła białka zarówno z mięsa, ale i z jaj, ryb czy
strączków. Nie zapominaj o olejach roślinnych. Jedz kolorowo i różnorodnie.


~ mgr Aleksandra Kotlarz, dietetyk kliniczny

www.prozdrawiam.pl

~ porady

EkoLogiczne podejście
do życia: zmiany

D

zisiaj trochę o tym, jak małymi krokami wprowadzać zmiany do naszej codzienności. Co robić
z myślą dbania o planetę i innych? Oto kilka propozycji, które sama sprawdziłam!
Na początek: eliminacja plastiku! Czy zdajesz sobie sprawę, ile go wyrzucasz? Przy każdym wynoszeniu śmieci,
zwróć uwagę ile plastiku się marnuje. Worek? Dwa? Ogranicz kupowanie produktów w niego pakowanych tackach
jak np. sery, jogurty czy chipsy. Dobrą alternatywą będzie
wzięcie ze sobą pojemnika, by kupić je na wagę. W wielu sklepach jest już taka możliwość. Faktycznie ekspedient może na początku spojrzeć na nas nie przychylnie, ale
z czasem na pewno się przyzwyczai. Poza tym oczywiste
jest chyba, że warzyw i owoców nie pakujemy w siatki?
Zaopatrzmy się w materiałowe woreczki, a w razie kiedy
o nich zapomnisz zawsze możesz użyć sklepowego kartonu.
Nie wspomniałam o jednorazowych naczyniach, słomkach i tym podobnych. Chyba już trzymamy się od nich
z daleka? By z nich zrezygnować wystarczy zamienić jednorazowe na wielorazowe. Zainwestuj w dobry kubek termiczny, metalową słomkę, bidon z filtrem i sztućce. Teraz
możesz podbijać świat!
Poza tym kosmetyki. Ile ich używasz? Szampon, odżywka, płyn, balsam, pasta, krem 1, krem 2, akcesoria makijażowe itd. Wszystko w plastiku… Aktualnie na rynku

znajduje się już wiele „eko” i „naturalnych” kosmetyków.
Uważajmy jednak, bo to nie zawsze oznacza brak plastikowej butelki czy tubki. Szczerze powiedziawszy to temat na
osobny artykuł, ale po prostu nie dajmy się zwariować. Jeśli
musisz – kup kosmetyki o dużych pojemnościach lub zwyczajnie zamień je na te „zero waste”. Bambusowa szczoteczka, dezodorant w kremie czy hydrolat to tylko kilka
przykładów. A, i makijaż. Nie maluj się, ja tak robię! Przecież jesteś piękna/ny ;-)
Szanuj wodę i prąd. Nie tylko ziemia Ci za to podziękuje,
ale i portfel. Wyłączaj światło, kiedy go nie potrzebujesz, nie
bierz długich kąpieli, ale prysznice, nie wstawiaj pół pustej
zmywarki itd.
Odstaw samochód na rzecz przechadzki, roweru czy komunikacji miejskiej. Tu też zaoszczędzisz na paliwie. Poza
tym ograniczysz emisję spalin. Chyba nie muszę podkreślać
jakie to ważne, zwłaszcza w sezonie smogowym.
Mam nadzieję, że było to tylko przypomnienie lub wręcz
przedstawienie twoich już teraźniejszych nawyków. Poza
tym chciałabym przedstawić Ci stronę Ecological Footprint
Calculator. Możesz tu sprawdzić ile planet musiałoby istnieć, żeby wszyscy ludzie na świecie mogli żyć w takich warunkach jak ty. Chodzi o emisję CO2, hodowlę czy zużycie
wody. Moje standardy wymagają 2.1 planety. A twoje?
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Psychologia na co dzień

Kto/co myśli
w nas?

L

ubimy wierzyć w spójność i konsekwencję własnego myślenia i postępowania. W spójność i niepodzielność swojego niepowtarzalnego „JA”. A jak
jest naprawdę? Półkule mózgowe, połączone grubą wiązką
nerwów, kontroluję się nawzajem. Zdarza się, że po udarze jednej półkuli ludzie ignorują przeciwną część swojego
ciała. Czeszą się tylko z prawej strony głowy, zjadają tylko tę część jedzenia, która znajduje się na prawej stronie
talerza. Lewa półkula odgrywa większą rolę w mowie i logicznym rozumowaniu, prawa w przetwarzaniu informacji
przestrzennych.
Badania nad chorymi na padaczkę, którym przecięto połączenia pomiędzy półkulami, celem ograniczenia zasięgu
ataków, pokazały istnienie dwóch odrębnych „jaźni”. Jaźni komponujących opowiadania i jaźni interpretującej opowiadania. Za każdą z nich odpowiedzialna jest inna półkula. Badacze opisali takie przypadki, w których odpowiedź
na pytanie: kim chciałbyś być jak dorośniesz?, z lewej półkuli brzmiała: „kreślarzem”, podczas gdy, za sprawą prawej
półkuli, ręka badanego układała ze scrabli napis „wyścigi
samochodowe”. Zdarzały się też przypadki konfliktu pomiędzy półkulami przejawiające się tym, że jedna ręka usiłowała otworzyć drzwi, podczas gdy druga robiła wszystko,
żeby je w tym samym czasie zatrzasnąć.
W innym, nieco bardziej złożonym eksperymencie, pokazywano lewej półkuli pacjenta, odpowiedzialnej za mowę,
obrazek z kurzą łapą. Prawej półkuli pokazywano obraz zaśnieżonego podwórka. Pacjent zapytany o to, co widział,
odpowiadał: „kurzą łapę”. Następnie pokazywano mu szereg obrazków i poproszono o wybranie tego, który pasuje
do tego, co widział. Prawa ręka, kontrolowana przez lewą
półkulę, wskazała na kurę. Równocześnie lewa pokazała szuflę. Zapytany o ten drugi wybór, pacjent powiedział,
że szufla potrzebna jest do sprzątania kurnika. Dlaczego?
Lewa część mózgu, kontrolująca mowę, nie miała danych
na temat śnieżnej scenerii i nie wiedziała, dlaczego lewa
ręka wskazała szuflę, dlatego wymyśliła taką wiarygodną
wersję.
Wielokrotnie powtarzane eksperymenty pozwoliły na
sformułowanie wniosku, że lewa półkula mózgu jest wewnętrznym interpretatorem, który nieustannie stara się zrozumieć nasze życie, wykorzystując cząstkowe informacje,
aby wymyślić prawdopodobnie brzmiące opowieści.
Na przykład. Niewerbalnej prawej półkuli pacjentki pokazano zdjęcie o charakterze pornograficznym. Zareagowała na nie rumieńcem i chichotem. Pytana o to, co widziała,
odpowiadała: „Nic, tylko błysk światła”. Na pytanie dlaczego się śmieje, zakłopotany interpretator z lewej półkuli
tłumaczył, że rozśmiesza go jeden z przedmiotów stojących
w gabinecie.
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Jeden z publicystów interpretuje to w następujący sposób:
To tak, jakby CIA prowadziło atak dronów, nie informując
o tym Departamentu Stanu, a ten naciskany przez dziennikarzy wymyśla jakąś historię, choć w gruncie rzeczy nie
ma o niczym pojęcia. Raz po raz nasze prywatne CIA robi
różne rzeczy bez zgody prywatnego Departamentu Stanu,
który potem dorabia do tego odpowiednią historię, stawiającą nas w dobrym świetle, w które potem wierzy, mimo że
są jedynie wymysłem. Dotyczy to mózgów nas wszystkich.
Te odkrycia wykorzystywane są już, a jakże, przez wojsko pod postacią specjalnych kasków, pozaczaszkowych
stymulatorów mózgu. Dziennikarka New Scientist, Sally
Adee miała okazję sprawdzić ich działanie w ośrodku szkolenia snajperów. Po wejściu do symulatora bitwy ogarnęło ją przerażenie na widok rzucających się na nią zamaskowanych napastników. Sparaliżowana nie była w stanie
się bronić. Po nałożeniu kasku poczuła lekkie mrowienie
i metaliczny smak w ustach. Po czym szybko i metodycznie
powystrzelała wszystkich napastników. Poczuła się wręcz
rozczarowana, że to trwało tak krótko. Co ciekawe Sally
pisze, że było to dla niej przeżycie niemal duchowe, bo po
raz pierwszy w życiu cały ten hałas w mojej głowie w końcu zamilkł… Gdy odebrano mojemu mózgowi zwątpienie
w siebie, stał się objawieniem… pragnęłam wrócić tam
jeszcze raz… powstało we mnie mnóstwo pytań. Kim jestem ja sama, poza tymi rozzłoszczonymi, rozgoryczonymi
gnomami, które zasiedlają mój umysł i prowadzą mnie do
klęski, bo za bardzo się boję, by próbować? I skąd się biorą
te głosy?
Pytania Sally są pytaniami nas wszystkich. Część tych
głosów w naszych głowach to uprzedzenia zakorzenione w społeczeństwie, część pochodzi z osobistych historii
życia, a jeszcze inne są częścią naszego dziedzictwa genetycznego. Jak byśmy funkcjonowali, gdyby nam się udało
te głosy zmienić albo całkowicie uciszyć?
Być może ludzie będą w stanie oddziaływać na przepływ
impulsów elektrycznych w mózgu nie tylko po to, żeby
sprawniej zabijać, ale i po to, żeby lepiej żyć. Na razie warto zadbać o wewnętrzne wyciszenie. Po to, żeby usłyszeć
siebie.

~ dr Jadwiga Kwiek
psycholog, psychoterapeuta
autorka książki …jak żyć, jak…? PRZEPIS na CZŁOWIEKA
redaktorka ogólnopolskiego miesięcznika GAZETA SENIOR
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UWAGA SŁUP!!!

T

ato, uważaj słup.
– Jaki tam słup?
W pierwszym tygodniu – guz na czole – słup.
W drugim tygodniu – podbite lewe oko, tak jakby lewa nie
wróciła po prostym na czas – gałąź.
W trzecim tygodniu – już tylko otarte kolano – gleba.
To efekty biegania do szkoły za jadącym na rowerze Tytusem.
W moim pojęciu już stałem się prawie miastowym, bo dwa
razy dziennie bywam w mieście i już chyba nie zachowuję się
jak dzikus, ale to, być może, tylko moje odczucie.
Miasto, ku mojemu zdziwieniu, nie różni się od wsi. Samochody też nadjeżdżają z każdej strony, a samoloty wcale nie
latają niżej, jak się spodziewałem, więc nie jest głośniej niż
u nas.
Po miesiącu biegania wydaje mi się, że robię duże postępy,
bo dziewczyny w szpilkach wyprzedzam już z powodzeniem,
a jestem przy tym tak dumny, że prawdopodobnie prężę się
jak Jaś Fasola wchodzący do samolotu z biletem biznes klasy.
Z dziewczynami w trampkach jest już gorzej, ale może potrzebuję trochę więcej czasu. Tym bardziej, że podczas biegu wyglądam jak czapla albo bocian, unoszący wysoko nogi i trochę
też jak nie wiem co, bo skaczę raz w lewo, raz w prawo, czasami krok wydłużam, a czasami skracam. I z boku wygląda to
chyba jak właśnie nie wiem co.
Tak skacząc trochę nieskoordynowanie przypomniałem sobie historię ze szkoły. Rzecz się działa na zajęciach z interny,
czyli chorób wewnętrznych. Nie mogło to być wcześniej niż
na trzecim roku, bo przedmioty kliniczne dopiero wtedy się zaczynały. Pani doktor wróciła właśnie z sympozjum w Stanach
Zjednoczonych, a ponieważ trzydzieści lat temu nie podróżowało się tak łatwo jak teraz, było to dla nas duże wydarzenie.
Szczególnie dla mnie, bo wcześniej za granicą bywałem tylko
na obozach OHP, czyli Ochotniczego Hufca Pracy w Czechosłowacji i w NRD.
Siedzieliśmy w sali wykładowej jak w greckim amfiteatrze.
Na środku, pod nami była scena, na której stała Pani Doktor,
a nad nią wisiał wielki ekran, taki jak w kinie. Zanim przeszła
do tematu zajęć, opowiadała nam o swoim wyjeździe i wrażeniach z zamorskiego kraju.
Ponieważ miało być multimedialnie, po długim wstępie
podłączyła do prądu rzutnik, by przedstawić nam wreszcie
owoce swojej wyprawy.
Pani Doktor w czasie całych zajęć była podekscytowana ale
dopiero teraz poczuliśmy wielkie napięcie, a temperatura na
sali rosła z minuty na minutę. Zamykając oczy można się było
przenieść do Amsterdamu, Londynu czy też gdziekolwiek,
gdzie Słoneczniki Van Gogha wiszą na ścianie i wyobrazić sobie, że kiedy je otworzymy, zobaczymy właśnie takie arcydzieło. Pani Doktor włączyła pierwsze przeźrocze i z wielką
dumą powiedziała: – Proszę Państwa, proszę spojrzeć na ten,
jakże piękny przykład biegunki jelita cienkiego. Otworzyłem
oczy i zobaczyłem przed nimi wielką na całą ścianę kałużę
o żółto-zielono-brązowo i jeszcze nie wiadomo jakich barwach.
Wtedy, dzięki tej gamie kolorów, moje myśli mogły popłynąć jedynie w stronę artysty bez ucha, ale dopiero teraz, po

dwudziestu latach pracy, jestem w stanie zrozumieć zachwyt
Pani Doktor. Bo to był naprawdę wspaniały przykład biegunki
jelita cienkiego.
Ponieważ bieganie po asfalcie czy betonie jest mniej przyjemne i nieprzyjazne dla stawów staram się biegać po matce
ziemi i właśnie ten piękny przykład przypomniał mi się podczas skoku ponad innym pięknym przykładem, ale tym razem
najbardziej prawidłowej psiej kupy na świecie.
Moje dziwaczne kroki i zderzenia ze słupem czy gałęzią
związane są właśnie z tym, że nie chcąc zniszczyć tych dziesiątek pięknych przykładów, które albo wstydliwie kryją się
w trawie i chowają pod opadającymi już liśćmi, albo dumnie
prężą pierś, wbijam wzrok w ziemię nie kontrolując tego co się
dzieje wyżej. Wszystkie te przykłady tworzą na trawie wzór
jak na dywanie, a ja znam już ten wzór na pamięć, więc mogę
nieco podnieść wzrok chociaż i tak muszę być czujny, bo
szczególnie po weekendzie zdarzają się niespodzianki prawdopodobnie związane z gościnnymi występami.
Co by nie powiedzieć o miastowych, to trzeba im jednak
przyznać, że dieta ich psów jest prawidłowa, bo z lekcji, na
której byłem pamiętam, że to co wychodzi, jak powiedziałaby
Pani Doktor: per rectum jest odzwierciedleniem tego co wchodzi per os.
I jaki morał z tego impresjonistycznego wspomnienia? Biegaczu zostań w domu? Wieśniaku, zadbaj o swojego ukochanego psa, abyśmy nie byli gorsi od miastowych i na naszym
dywanie można było znaleźć tylko piękne efekty prawidłowej
diety, takie jak w mieście? A może po prostu to będzie pochwała związana z dwoma obserwacjami.
Kondycja rośnie więc biegnąc miejskim skwerkiem zaczynam podnosić głowę coraz wyżej i dostrzegam coraz więcej.
Widzę już tych szczekających, dywanowych artystów i zaczynam poznawać ich zwyczaje. Niezależnie od tego kto idzie na
spacer z psem, czy gość z fają w zębach, czy elegancka pani
z parasolką w jednej i komórką w drugiej ręce, nie zdarzyło mi
się spotkać osoby, która w trzeciej ręce trzymałaby woreczek.
Natomiast idąc przez nasz wiejski park nie spotkałem jeszcze
osoby, która patrząc na swojego psa w charakterystycznej pozie nie miałaby już przygotowanego woreczka. Nieważne czy
jest to gość z fają w zębach, czy elegancka pani.
Na naszym trawniku turlamy się z Lilą i Tytusem jak na
prawdziwym, perskim dywanie. I to już było na poważnie.
P.S. Teraz po miesiącu biegania jestem swoim pomysłem
zachwycony tym bardziej, że ostatnio ścigałem się z żółtym
Ferrari na odcinku dwóch kilometrów. Do mety dotarliśmy
równocześnie, chociaż cały czas prowadziłem ja, a kosmiczny
samochód tylko rzutem na taśmę zrównał się ze mną w ostatniej chwili. Nie przypuszczałem też, że będę przy tym tak blisko sztuki a cała historia zbliży mnie do impresjonistów.

~ Paszczak

paszkosum@wp.pl
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~ pałac jankowice

Koncert sylwestrowy w stylu blues & boogie

W

szystko wskazuje na to, że ostatnie tegoroczne wydarzenie w Pałacu Jankowice odbędzie się z przytupem i całym wachlarzem pozytywnej energii.
Sylwestrowe popołudnie spędzimy w towarzystwie trzech
charyzmatycznych wokalistek, które na scenie wystąpią z żywiołowymi instrumentalistami.
Hot Lips to zespół, od którego bije wiecznie żywa energia
lat 50. i 60. Zespół na warsztat bierze uważnie wyselekcjonowany, a przez wielu już zapomniany materiał, wpisujący się
w charakter muzyki Blues, Jump Blues, Boogie czy Rockabilly.
Z powodzeniem ożywia popisowe utwory największych geniuszy tych gatunków. Nie dajcie się prosić! Zapraszamy 31 grudnia o godz. 16.00 do Sali Koncertowej Pałacu. Darmowe wejściówki będą dostępne od 9 grudnia 2019 w godzinach otwarcia
Pałacu. Regulamin dystrybucji wejściówek oraz szczegółowe
informacje dostępne są w biurze Pałacu, na stronie: www.palacjankowice.pl oraz pod numerem telefonu: 61 10 10 400.
~Tomasz Łozowicki (na podstawie materiałów prasowych)

Pracownia Św. Mikołaja

W

grudniu w Pałacu Jankowice uruchamiamy pracownię
świętego Mikołaja i zapraszamy na rodzinne, międzypokoleniowe
wydarzenia, które swoją atmosferą i tematyką pozwolą poczuć klimat zbilżających się Świąt Bożego Narodzenia.
Podczas trzech tematycznych warsztatowych spotkań będzie okazja, by
własnoręcznie wykonać ozdobę lub
upominek. Jeśli macie ochotę rodzinnie
i kreatywnie spędzić sobotnie popołudnia zajrzycie do naszych pracowni.
1 grudnia zapraszamy na:
Warsztaty tworzenia wieńców bożonarodzeniowych w godz. 13.00 - 15.00:
zrobimy kolorowe stroiki, pachnące lasem, nastrojowe wieńce adwentowe.
Zapraszamy osoby dorosłe i starsze
dzieci z opiekunem.
Warsztat tworzenia kalendarzy adwentowych w godz. 14.00 - 15.00: to
spotkanie, na którym będziemy robić
oryginalne, barwne kalendarze. Warsztaty adresowane są dla najmłodszych
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z opiekunem.
Teatr dla dzieci pt. „KOLĘDOWA
NOC” o godz. 15.00: to przedstawienie szopkowe, które w humorystycznej konwencji opowiada historię Bożego Narodzenia. „Wszystko zaczyna
się od stworzenia świata i pierwszych
ludzi na ziemi - Adama i Ewy. Nagle
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w raju pojawia się podstępny wąż, który namawia
do zjedzenia zakazanego
owocu. Jak historia dalej
się potoczy – my, dorośli,
wiemy, ale dzieciom warto
ją przybliżyć, by Gwiazdka nie kojarzyła się jedynie z choinką i prezentami.
Opowieść jest przeplatana kolędami i pastorałkami. Na scenie pojawiają się
piękne, utrzymane w stylistyce ludowej, tradycyjne
szopkowe lalki” – przybliża tematykę przedstawienia autorka – Mariola Ryl-Krystianowska.

PRACOWNIA ŚW. MIKOŁAJA

WARSZTATY

PRZEDSTAWIENIE DLA DZIECI

KOLĘDOWA NOC

14 grudnia zapraszamy
na:
Warsztaty tworzenia świątecznych
skrzatów w godz. 14.00 - 16.00: podczas spotkania będziemy szyć, wypychać i formować z barwnych materiałów. Zapraszamy dzieci w wieku
szkolnym z opiekunem.
Koncert „Christmas Songs” w jazzowych aranżacjach o godz. 16.30
Jakub Zachciał – laureat wielu prestiżowych międzynarodowych i ogólnopolskich festiwali piosenki, od dziecka
związany z kulturą, sceną i teatrem zabierze nas w muzyczną podróż w świątecznych, jazzowych klimatach.

Zapraszamy do udziału w międzypokoleniowych przedświątecznych wydarzeniach Pałacu Jankowice.
~ Ewa Jańczak
*Na wszystkie wydarzenia i warsztaty
obowiązują oddzielne darmowe wejściówki. Wejściówki będą dostępne od 18 listopada na wydarzenia realizowane 1 grudnia,
a od 2 grudnia na wydarzenia realizowane 14
grudnia w godzinach otwarcia Pałacu. Regulamin dystrybucji wejściówek oraz szczegółowe informacje dostępne są w biurze Pałacu
na stronie: www.palacjankowice.pl praz pod
numerem telefonu: 61 10 10 400

~ pałac jankowice

„Opowieści zimowe” z Edytą Krzemień

M

amy dla Państwa kolejną propozycję na długie, grudniowe wieczory, która
tym razem pozwoli przenieść się w świat baśni, melancholii, ale i optymizmu.
W ramach ostatniego w tym roku kalendarzowym spotkania „AtmoSFERA POEZJI” zapraszamy na koncertowe wykonanie Opowieści zimowych. Na scenie wystąpi Edyta Krzemień, najbardziej rozpoznawalna solistka musicalowa w Polsce mająca w dorobku wiele znakomitych ról w takich produkcjach jak: Les Miserables,
Jekyll & Hyde, Upiór w operze, Ghost, Piloci. Na fortepianie zagra Jakub Kraszewski. Publiczność usłyszy przepiękne, poetyckie utwory, takie jak: „Listy miłosne mojej babci”, „Nad rzeką”, „Proszę, nie witajmy się” czy „Grudniowy śnieg”. Światowa prapremiera Opowieści zimowych miała miejsce w 1991 r. w Weill Recital
Hall w Nowym Jorku i od tego czasu z powodzeniem realizowana jest w Europie.
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 8 grudnia o 16.00 do Sali Koncertowej Pałacu. Darmowe wejściówki będą dostępne od 25 listopada 2019 w godzinach otwarcia Pałacu. Regulamin
dystrybucji wejściówek oraz szczegółowe informacje dostępne są w biurze Pałacu,

na stronie: www.palacjankowice.pl oraz
pod numerem telefonu: 61 10 10 400.
~ Tomasz Łozowicki
(na podstawie materiałów prasowych)

Muzyka filmowa na fortepian solo

W

połowie grudnia, tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, odbędziemy muzyczną podróż po świecie
filmu. Solo, na fortepianie, wystąpi Sławomir Sikora, który swoją grą i opowieściami ubarwi nam niedzielne
popołudnie. To wybitny pianista, kompozytor, pedagog, absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu. Koncertuje w Polsce
i za granicą. Od wielu lat organizuje autorskie koncerty, recitale oraz szeroko rozumiane wydarzenia muzyczne. Akompaniuje śpiewakom operowym, klasycznym oraz rozrywkowym.
Szerokim doświadczeniem muzycznym i pedagogicznym
dzieli się z kolejnymi pokoleniami udzielając lekcji gry na fortepianie, akordeonie oraz dając lekcje śpiewu estradowego.
Usłyszmy najpiękniejsze melodie polskiego i światowego
kina: „07 złogś się”, „Trędowata”, „Noce i dnie”, „Lalka”,
„Rodzina Połanieckich”, „La La Land” czy „Śniadanie u Tiffaniego”.
Zapraszamy 15 grudnia 2019 o godzinie 16.00 do Sali
Koncertowej Pałacu. Darmowe wejściówki będą dostępne od
2 grudnia 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

Sławomir Sikora

Dyrektor Pałacu Jankowice zaprasza zainteresowane osoby do składania aplikacji (CV oraz list
motywacyjny) na stanowisko konserwatora. Oferty należy składać w Pałacu Jankowice w godzinach pracy pałacu, w terminie do 10 grudnia 2019 r. Dyrektor skontaktuje się i zaprosi na rozmowę wybranych kandydatów.
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II Targi Senioralne:

„Jesień życia – wiosną możliwości”

26

października Pałac stał się przestrzenią, którą wypełniła energia i różne odcienie działań, inicjatyw
senioralnych i międzypokoleniowych realizowanych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.
W jednym miejscu spotkali się najwspanialsi ludzie, którzy tego dnia wspólnie stworzyli klimat i namalowali barwny
obraz różnorodnych form aktywności, dostępnych dla najstarszych mieszkańców naszej Gminy. Po uroczystym otwarciu Targów przez Wójta Tadeusza Czajkę i po występie ZPiT
„Lusowiacy” w sali koncertowej rozpoczęła się część wykładowa, by poprowadzić nas do momentu kulminacyjnego –
pokazu mody. Podczas pierwszej jego części, na czerwonym
dywanie z gracją zaprezentowały torby wykonywane techniką szydełkową XXL Panie z Tarnowskiego Centrum Senioralnego oraz Klubu Seniora w Tarnowie Podgórnym. Podczas drugiej części modelki Uniwersytetu Trzeciego Wieku
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błyszczały w świetle reflektorów, prezentując lśniącą, urzekającą kunsztem pracy biżuterię wykonywaną podczas zajęć
UTW zatytułowanych „Koraliki”.
W sali koncertowej była dostępna wystawa prac – biżuterii
UTW oraz rzeźb i sztuki użytkowej z pracowni ceramicznej
TCS-u oraz rękodzieła stworzone przez uczestników Klubu
Seniora Pałacu Jankowice.
O godzinie 15.30 rozpoczął się koncert pedagogów Samorządowej Szkoły Muzycznej I st. w Tarnowie Podgórnym.
Usłyszeliśmy znane motywy muzyki filmowej, przywołujące
ciepłe barwy wspomnień z dawnych lat, a nowe aranżacje dodały im powiewu świeżości. Rozmowom i prezentacjom nie
było końca! Stoiska były kolorowane różnymi odcieniami ciepłych barw relacji.
Dziękujemy serdecznie za współtworzenie tego wydarzenia
przewodniczącym, zarządom i członkom Kół i Klubów Senio-

~ pałac jankowice
ra z naszej Gminy: Baranowo, Kokoszczyn, Lusowo, Lusówko, Przeźmierowo, Rumianek, Sady, Sierosław, Tarnowo Podgórne – jesteście wspaniali!
Dziękujemy Zarządowi i Słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku – współpraca z Wami to była przyjemność i doświadczenie realizacji na najwyższym poziomie! Dziękujemy
za zaangażowanie i obecność Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Tarnowie Podgórnym, Zespołowi Teatralnemu „SENIORITKI”, Kołu Śpiewu im. F. Nowowiejskiego, Zespołowi Pieśni i Tańca „Lusowiacy”, Fundacji „Oczy Szeroko Otwarte”
oraz Fundacji „Trifolium”.
Uczestnicy i odwiedzający targi byli zaproszeni do skorzystania z seansu w sali sensorycznej – seansu głębokiego relak-

su, warsztatów i pokazu łapaczy snów z Tarnowskim Centrum
Senioralnym, wykonywania biżuterii koralikowej z UTW,
z kącika metamorfozy z wizażystką oraz konsultacji ze stylistką pt. „Kolor ma znaczenie”.
Motywem przewodnim tegorocznych targów były barwy, w wymiarze odziaływanie na nasz stan psychofizyczny. Dziękujemy wszystkim, którzy tego dnia skorzystali
z naszego zaproszenia i ubrali element garderoby w energetycznych barwach jesieni. To było fantastyczne spotkanie!
Dziękujemy za Waszą obecność i do miłego zobaczenia za
rok!
~ Ewa Jańczak, Pałac Jankowice

Bo przy wsparciu i razem łatwiej

P

rzyszedł czas jesiennej słoty.
W tym okresie wielu z nas zmaga
się z dolegliwościami związanymi
z osłabieniem odporności. U innych odzywają się doskwierające od dłuższego
czasu schorzenia. Niektórzy są w trakcie leczenia poważnych chorób lub towarzyszą bliskim w trudnych sytuacjach
związanych z dochodzeniem do zdrowia i radzeniem sobie z uciążliwościami
wynikającymi z choroby i stosowanych
środków leczenia – mówi, zapraszając na
warsztaty Beata Kaczmarek neuropsycholog, wykładowca Uniwersytetu Medycznego – Katedra i Klinika Medycyny
Paliatywnej, Pracowni Geriatrii.

Serdecznie zapraszamy 23 października na otwarte spotkanie, podczas którego zostanie poruszona tematyka radzenia sobie ze stresem związanym
z chorobą. Zostaną przybliżone sposoby dbania o swoje zasoby osobiste, dowiemy się także jak je wzbogacać, jak
rozmawiać z innymi chroniąc swoje
granice jak budować motywację do codziennych aktywności mimo trudności
wynikających z chorób, jak wspierać innych dbając jednocześnie o siebie. Spotkamy się 23 listopada o godzinie 15.00
w Pałacu Jankowice, w ramach Tarnowskiego Centrum Senioralnego.

Spotkanie realizowane z programu
Ministerstwa Zdrowia pn. „Wsparcie
Psychologiczne dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich” w ramach
wieloletniego Narodowego Programu
Zwalczania Chorób Nowotworowych.
~ Ewa Jańczak,
Tarnowskie Centrum Senioralne
(na podstawie materiałów prasowych)

O Paderewskim w słowie i w muzyce

O

d 18 listopada w przestrzeniach Pałacu Jankowice prezentowana będzie wystawa poświęcona życiu i twórczości Ignacego Jana Paderewskiego – wybitnego Polaka, pianisty, kompozytora, działacza społecznego i polityka.
W ramach tego wydarzenia, 24 listopada o godz.16.00 odbędzie się popołudnie z twórczością tego znakomitego artysty,
polityka. Spotkanie poprowadzi prof. UAM dr hab. Wiesław
Ratajczak – Prezes poznańskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza. Poznamy życie kompozytora
od strony kulis – tytaniczną pracę, okresowe kryzysy, walkę

o szacunek dla sztuki. Muzycznym dopełnieniem będą przedpremierowo utwory z polsko-amerykańskiej produkcji musicalowej „Virtuoso” o Ignacym Paderewskim.
Wystawa została udostępniona przez Fundację RAFAKO-Grupa PBG.
Serdecznie zapraszamy!
~ Pałac Jankowice

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.

listopad 2019 | sąsiadka~czytaj |

33

przygotuj
przygotuj się
się
zimą
zimą na
na

PRZESIĄDŹ SIĘ NA
WYBIERZ TO CO EKO!
W
W Urzędzie
Urzędzie Gminy
Gminy w
w Tarnowie
Tarnowie Podgórnym
Podgórnym oraz
oraz Filii
Filii Urzędu
Urzędu
w
w Przeźmierowie
Przeźmierowie możesz
możesz odebrać
odebrać bezpłatny
bezpłatny przewodnik
przewodnik rowerowy.
rowerowy.
Gmina
Tarnowo
Podgórne
dba
o
zrównoważoną
mobilność
i
Gmina Tarnowo Podgórne dba o zrównoważoną mobilność i integrację
integrację
środków
środków transportu.
transportu. Masz
Masz za
za daleko
daleko rowerem?
rowerem? Przesiądź
Przesiądź się
się na
na niskoniskoemisyjny
autobus,
a
rower
zostaw
w
pobliskim
punkcie
Bike&Ride.
emisyjny autobus, a rower zostaw w pobliskim punkcie Bike&Ride.
W
W naszej
naszej Gminie
Gminie jest
jest już
już ich
ich 11.
11.

www.tarnowo-podgorne.pl
www.tarnowo-podgorne.pl

ZIMOWE
ZIMOWE UBRANIE
UBRANIE NA
NA ROWER
ROWER
Nie
ubieraj
się
zbyt
ciepło.
Nie ubieraj się zbyt ciepło.
Po
Po kilku
kilku minutach
minutach jazdy
jazdy rowerem
rowerem
spłyniesz
potem
i
wówczas
spłyniesz potem i wówczas zaczniesz
zaczniesz
poważnie
poważnie marznąć.
marznąć. Oczywiście
Oczywiście
załóż
załóż kilka
kilka warstw,
warstw, ale
ale tak,
tak, aby
aby na
na
początku
początku jazdy
jazdy odczuwać
odczuwać chłód.
chłód.
Kiedy
Kiedy zaczniesz
zaczniesz pedałować,
pedałować, dość
dość
szybko
szybko osiągniesz
osiągniesz komfort
komfort termaltermalny.
ny. Poza
Poza tym
tym strój
strój nie
nie może
może krępokrępować
wać Ci
Ci ruchów.
ruchów.
Chroń
Chroń ręce,
ręce, stopy
stopy ii głowę.
głowę. Zawsze.
Zawsze.
Na
Na rowerze
rowerze najszybciej
najszybciej marzną
marzną
palce
palce u
u rąk
rąk ii stóp
stóp oraz
oraz uszy
uszy ii nos.
nos.
Dobre
Dobre rękawice,
rękawice, ciepłe
ciepłe skarpety
skarpety
ii czapka
czapka zz uszami
uszami są
są obowiązkoobowiązkowe.
we. Zwróć
Zwróć uwagę
uwagę na
na to,
to, że
że ręce
ręce w
w
rękawiczkach
jak
i
nogi
w
butach
rękawiczkach jak i nogi w butach
powinny
powinny mieć
mieć nieco
nieco luzu.
luzu. Czapka
Czapka
nie
musi
być
gruba,
ale
musi
nie musi być gruba, ale musi zakryzakrywać
wać uszy
uszy ii czoło.
czoło. Daszek
Daszek ułatwi
ułatwi
Ci
Ci życie
życie podczas
podczas zamieci.
zamieci.
Raczej
Raczej nie
nie bawełna.
bawełna.
Bawełna
Bawełna jako
jako odzież
odzież spodnia
spodnia
sprawdza
sprawdza się
się tylko
tylko na
na krótkich
krótkich
odcinkach.
Kiedy
zaczynacie
odcinkach. Kiedy zaczynacie się
się
pocić,
pocić, bawełna
bawełna szybko
szybko przyjmuje
przyjmuje
wilgoć
wilgoć ii wcale
wcale nie
nie chce
chce jej
jej oddać.
oddać.
Zaczyna
Zaczyna być
być wam
wam mokro,
mokro, a
a za
za
chwilę
również
zimno.
Dlatego
chwilę również zimno. Dlatego
lepiej
lepiej zainwestować
zainwestować w
w specjalispecjalistyczną
odzież
termo.
styczną odzież termo.
BEZPIECZNA
BEZPIECZNA JAZDA
JAZDA ZIMĄ
ZIMĄ
Zimą
Zimą zasadniczo
zasadniczo jeździmy
jeździmy wolno.
wolno.
Nigdy
nie
wiesz,
co
kryje
się
Nigdy nie wiesz, co kryje się pod
pod
śniegiem.
śniegiem. Twoje
Twoje hamulce
hamulce nie
nie prapracują
idealnie.
Samochody
zimą
cują idealnie. Samochody zimą
też
też nie
nie stają
stają w
w miejscu.
miejscu. Ostrożnie.
Ostrożnie.
Pod
śniegiem
leżą
różne
Pod śniegiem leżą różne rzeczy.
rzeczy.
Bryły
Bryły błota
błota pośniegowego,
pośniegowego, szyny
szyny
tramwajowe,
dziury,
lód.
tramwajowe, dziury, lód.

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

34

| sąsiadka~czytaj | listopad 2019

www.mapadotacji.gov.pl
www.mapadotacji.gov.pl

Afisz
~ gok

Operetka wczoraj i dziś - spektakl Teatru Muzycznego IWIA

sobota, 16 listopada godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety wyprzedane.

Kino Zielone Oko dla dzieci: „Mój przyjaciel Ufik”

niedziela, 17 listopada godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł

Kino Zielone Oko: „Obywatel Jones”

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

„Strachy, żywioły i bogate popioły”

Wernisaż wystawy poplenerowej kół plastycznych z Przeźmierowa

piątek, 22 listopada godz. 19, Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny.

„Polowanie na lisa”

premiera grupy teatralnej Komedianci

sobota, 23 listopada godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Obowiązują bezpłatne wejściówki.

Mama, Tata, Teatr i ja: „Ja Bałwan” Teatru Animacji z Poznania
Uwaga! Spektakl wyjątkowo w CK Przeźmierowo

niedziela, 24 listopada godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł

„Przed wiekami, przed dawnemi”
premiera grupy teatralnej Senioritki

piątek, 29 listopada godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Obowiązują bezpłatne wejściówki.

„Ony”

spektakl grupy Teatr Rama Artura Romańskiego

niedziela, 1 grudnia godz. 16:00, Dom Kultury Tarnowo Podgórne. Obowiązują bezpłatne wejściówki.

Kabaret Nowaki „Za granica żartu”

niedziela, 1 grudnia godz. 19:30, Centrum Kultury Przeźmierowo.
Bilety: 70zł dostępne: www.kabaretowebilety.pl, www.kupbilecik.pl, www.biletynakabarety.pl

Wystawa pokonkursowa kartek świątecznych

od 5 do 31 grudnia, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny.

V Jarmark Bożonarodzeniowy

sobota, 7 grudnia godz. 12-19, Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny.

Kino Zielone Oko dla dzieci - seans świąteczny: „O Yeti!”
+ spotkanie z Mikołajem z Rovaniemi!

niedziela, 8 grudnia godz. 11.15, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł

Kino Zielone Oko: „Ikar”

niedziela, 8 grudnia godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

„Święta tuż, tuż...”

wernisaż kół plastycznych CK Przeźmierowo

poniedziałek, 9 grudnia godz. 17, Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny.

„Choinkowa przygoda”

premiera Szkółki i Teatru Tańca Sortownia

sobota, 14 grudnia godz.18:00, Centrum Kultury Przeźmierowo. Obowiązują bezpłatne wejściówki.

Bilety i zaproszenia dostępne:
- w siedzibie GOK „SEZAM” (ul. Poznańska 96 w Tarnowie Podgórnym) pon. - pt. w godz. 9-15
- w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogrodowa 14) pon. - pt. w godz. 15-20
- w Centrum Kultury Przeźmierowo (ul. Ogrodowa 13a) wt. - pt. w godz. 16-20 oraz przed imprezami
- online na stronie www.bilety24.pl

„Afisz” zawiera wybrane imprezy. Pełna informacja o imprezach kulturalnych
dostępna w miesięczniku TarNowa Kultura oraz na stronie www.goksezam.pl.
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Jarmark Bożonarodzeniowy po raz 5!

O

koło 20 wystawców, animacje,
kawiarenka „Jarmark Cafe”
oraz występy artystów z GOK
SEZAM – takie atrakcje czekają nas na
V Jarmarku Bożonarodzeniowym w CK
Przeźmierowo!
Jarmark w Przeźmierowie to wydarzenie, które powstało z chęci wykreowania przestrzeni serdecznych spotkań
naszej społeczności wokół pięknych tradycji świąt Bożego Narodzenia. Mamy
w naszej okolicy mnóstwo bardzo zdolnych i twórczych osób, które mogą pokazać swoje piękne wyroby lub pochwalić się talentem scenicznym. Co roku
zapraszamy lokalnych wystawców do
przygotowania stoisk handlowych, organizujemy program występów na scenie oraz część warsztatową.
Piąta edycja Jarmarku w Centrum
Kultury Przeźmierowo odbędzie się
w sobotę, 7 grudnia w godzinach 1219. Kolejnego dnia, w niedzielę, 8 grudnia, uzupełni ją wizyta prawdziwego
Mikołaja z Rovaniemi, poprzedzająca świąteczny seans kinowy dla dzieci.
Niedługo dostępne będą bilety na to wydarzenie.
Na jarmarku spotkamy się kameralnie
i po sąsiedzku. Oferowane będą towary
i przysmaki, pochodzące od lokalnych
rękodzielników i producentów. Niech ta
kolorowa sceneria, pełna muzyki i trady-

cyjnych, apetycznych zapachów sprzyja
nam w celebrowaniu „magii świąt” z rodziną i znajomymi.
Oprócz bogatej oferty stoisk, programu na scenie, przygotowujemy ciekawe warsztaty plastyczne i strefę dla
najmłodszych dzieci. Już teraz możemy napisać o gratce dla miłośników
rękodzieła-warsztatach szycia z firmą
Strima! Dzieci i dorośli będą mogli samodzielnie uszyć dekoracje na choinkę i poznać podstawy używania maszyny do szycia! (symboliczna opłata)
“Kwiatowe Inspiracje” przygotowują warsztaty florystyczne, będzie można samodzielnie wykonać świąteczny

wieniec z żywych roślin. Zapisy: kontakt@kwiatoweinspiracje.com.pl (koszt
50 zł). Zapraszamy też dzieci od 8 roku
życia i dorosłych na warsztaty wokalne:
Rodzinne Kolędowanie ze Studiem Piosenki w godzinach od 13 do 15. Zgłoszenia przyjmujemy do 4.12 pod adresem: ada.rogoza@gmail.com (warsztaty
bezpłatne). O 15.15 uczestnicy warsztatów będą mogli zaprezentować się wraz
ze Studiem Piosenki na scenie CK Przeźmierowo. Więcej informacji niebawem
na naszej stronie www.goksezam.pl
i facebooku.
~ Zespół Jarmarkowy

KONKURS NA
ŚWIĄTECZNE CIASTO!
Twój sernik, piernik, makowiec czy inne ciacho corocznie zbiera
pochwały całej rodziny?
Podziel się przepisem i spróbuj swoich sił w konkursie podczas
V Jarmarku Bożonarodzeniowego w CK Przeźmierowo!
Nagrody przyznamy w 2 kategoriach:
najsmaczniejsze i najpiękniej udekorowane ciasto.
Wystarczy przynieść wypiek wraz z przepisem w dniu Jarmarku
7 grudnia i zarejestrować swój udział w konkursie
w C e n tr u m K u l t u r y P r z e ź m i e r o w o w g o d z i n a c h 1 2 - 1 3 .
Zwycięski przepis wydrukuje TarNowa Kultura, a GOK SEZAM nagrodzi
podwójnymi zaproszeniami do kina Zielone Oko na dwa wybrane seanse.
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Przekroczymy granicę żartu

G

rudzień w CK Przeźmierowo rozpocznie występ Kabaretu „Nowaki”. Śmiechu zapewne nie zabraknie!
Kabaret tworzą Adrianna Borek, Kamil Piróg i Tomasz Marciniak. Połączenie energii i kreatywności tych trzech
artystów tworzy zupełnie nowatorską jakość na polskiej scenie kabaretowej. Znani z wielu produkcji telewizyjnych m.in.
Paranienormalni Tonight i Kabaret na żywo, gospodarze Płockich Nocy Kabaretowych oraz Polskiej Nocy Kabaretowej,
uczestnicy wszystkich największych telewizyjnych festiwali kabaretowych. Ich żywiołem są jednak występy na żywo
i bezpośredni kontakt z publicznością. To tu czują się jak ryby
w wodzie, bawiąc widzów w sposób nieskrępowany i spontaniczny. Z chęcią podejmują się trudnej i ryzykownej rozmowy
z publicznością, co przeradza się we wspólną i niepowtarzalną
zabawę.
Za granicą żartu to najnowszy program Kabaretu Nowaki,
w którym publiczność zostanie zabrana w daleką rozrywkową
podróż. Nowaki wznoszą kabaret w zupełnie nowy, kosmiczny wręcz wymiar. Daleko za granicą tego, co znaliście dotychczas, znajdziecie zupełnie nowe skecze, premierowe postacie
i śmiech, jakiego jeszcze nie zaznaliście.
Kabaret Nowaki „Za granicą żartu”
CK Przeźmierowo, 1 grudnia, godz. 19.30
Bilety w cenie 70 zł dostępne: www.kabaretowebilety.pl;
www.kupbilecik.pl; www.biletynakabarety.pl
~ SB

Mikołaj w naszej Gminie!

8

grudnia będziemy mieli okazję spotkać dwie niezwykłe,
niemal mityczne istoty! Pierwszą z nich będzie Mikołaj
z Rovaniemi – w tej fińskiej miejscowości na co dzień
mieszka człowiek, który w grudniu uszczęśliwia miliony dzieci na całym świecie. Spotkanie z nim odbędzie się o 11.15
w CK Przeźmierowo.
Mikołaj z Rovaniemi już w połowie listopada rozpoczyna
swoją podróż z elfami, by w okresie świątecznym obdarować
dzieci prezentami. Poza swoją prezentową podróżą można
spotkać go za kołem podbiegunowym i do małej fińskiej wioski przyjeżdżają całe wycieczki, by zobaczyć fabrykę prezentów. Jednak, gdy podróżuje spotyka się z dziećmi w różnych
częściach świata. My sami będziemy mogli go zobaczyć bo
w Poznaniu mieszka i pracuje Konsul Honorowy Republiki
Finlandii Robert Jakubiec. To on zaprasza Mikołaja z Rovaniemi w różne miejsca naszego regionu.

Wejście na to spotkanie możliwe będzie za okazaniem biletu na film „O Yeti!”, którego pokaz odbędzie się po rozmowie
z naszym gościem z Finlandii. Przed nami niezwykła przygoda – wprost z tłocznych ulic Szanghaju trafimy w zapierające dech w piersiach krajobrazy Himalajów. Kiedy nastolatka
Yi spotyka młodego Yeti na dachu apartamentowca, w którym
mieszka, ona i jej psotni przyjaciele – Jin i Peng – nadają mu
imię “Everest” i organizują niezwykłą wyprawę, aby magiczne stworzenie wróciło do swej rodziny, mieszkającej w najwyższym punkcie Ziemi.
Bilety: 10 zł dostępne w siedzibie GOK „SEZAM” (ul. Poznańska 96 w Tarnowie Podgórnym) od pon. do pt. w godz.
9-15, w Domu Kultury w Tarnowie 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
~ SB

Strachy w Przeźmierowie!

C

hoć prawdziwe strachy na wróble właściwie odpoczywają już po szczycie sezonu, a jesienny wiatr zrywa im
kapelusze z głów, ceramiczne strachy właśnie wyszykowały się na pokaz.
Koło Plastyczne w Przeźmierowie zaprasza na wystawę prezentującą prace powstałe podczas tegorocznego letniego pleneru ceramicznego w Chycinie. Będzie można obejrzeć nie
tylko wspomniane strachy, ale także grzechotki, proste naczy-

nia i okaryny ulepione przez nasz zdolny zespół. Całości dopełni prezentacja zdjęć obrazujących, w jaki sposób nad jeziorem zbudowałyśmy ziemny piec i wypaliłyśmy na miejscu
nasze wyroby. To był wyjazd żywiołów i pozytywnej energii.
Serdecznie zapraszamy na wernisaż w piątek, 22 listopada
o godz. 19.00 w Centrum Kultury Przeźmierowo.
~ Koło plastyczne w Przeźmierowie
listopad 2019 | sąsiadka~czytaj |

39

~ gok

Grudniowa premiera

G

rupa Teatr Rama Artura Romańskiego wystawi 1
grudnia, o godzinie 16 w DK Tarnowo Podgórne,
spektakl jest na podstawie tekstu „Ony” Marty Guśniowskiej. Muzykę do niego skomponował Tomasz Lewandowski, scenografię i lalki przygotował Igor Fijałkowski.
Przedstawienie podejmuje temat przemijania. Główny bohater wyrusza w świat, w poszukiwaniu swojego Ojca. Do
końca nie wiemy, czy jego podróż odbywa się naprawdę, czy
tylko w jego głowie i wyobraźni. W spektaklu obok żywych
aktorów występują lalki, od prostych pacynek po skomplikowane tintamareski.
Bezpłatne wejściówki, dostępne są: w biurze GOK SEZAM
w Tarnowie Podgórnym (od poniedziałku do piątku, w godz.
9-15), w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (od poniedziałku do piątku, w godz. 15-20) oraz w Centrum Kultury
Przeźmierowo (od wtorku do piątku w godz. 16-20).
~ SB

Polowanie w CK Przeźmierowo!

T

ekst powstał na kanwie „Polowania na lisa” Sławomira
Mrożka. Sceneria przenosi nas na skraj lasu, którego
właściwie już nie ma…
Bohaterowie opowieści to lokalna społeczność, wśród której
znajdziemy szczęśliwych obiboków, jak i nadgorliwych nieudaczników, są też osobistości, jak i figuranci. Jedni zakręceni, inni prostolinijni. Spotykamy ich na nudnym wieczorze,
nic się nie dzieje. Nudy przerywa pojawienie się Obcego. Marazm i martwotę zastępują pytania i wątpliwości. Co zrobić
z Nietutejszym w zastrzeżonym świecie tubylców.
Na naszych oczach rozegra się noc pełna nagłych zwrotów
akcji, starć. Czy obcego pokochać czy zabić? Istny horror…
Jaki będzie finał, przekonacie się sami na spektaklu 23 listopada o godz. 18 w Centrum Kultury w Przeźmierowie.
Reżyseria: Bogdan Żyłkowski
Scenografia i kostiumy: Agnieszka Gierach
Opracowanie muzyczne: Joanna Waluszko
Aktorzy: Anna Dzięcioł, Danuta Czajka, Katarzyna Preyer,
Sławomira Krzyżaniak, Krzysztof Bogajczyk, Bartosz Dzięcioł, Robert Nowak, Tomasz Pietrzak.

Taneczna choinka

C

hoinka dla większości z nas jest symbolem pięknych grudniowych Świąt. Wyczekujemy ich wszyscy
a z pewnością najbardziej najmłodsi. Bez tego zielonego drzewka, a przede wszystkim bez prezentów, umieszczonych pod nią, nikt z nas nie wyobraża sobie tych Świąt o wielkiej Mocy.
A co by jednak się stało, gdyby jakieś złe siły porwały naszą Choinkę? Czy znajdzie się ktoś kto uratuje ją z ciemnych
mocy. O tym właśnie chcieliśmy Wam opowiedzieć?
14 grudnia o godz. 18 na scenie w CK Przeźmierowo zobaczymy zarówno tradycyjne postacie z opowieści świątecznych, jak i bohaterów popkultury. Nie zabraknie Mikołaja,
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Bezpłatne wejściówki na spektakl dostępne są: w biurze
GOK SEZAM w Tarnowie Podgórnym (od poniedziałku do
piątku, w godz. 9-15), w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (od poniedziałku do piątku, w godz. 15-20) oraz w Centrum Kultury Przeźmierowo (od wtorku do piątku w godz. 1620).
~ Agata Klaudel - Berndt
reniferów i elfów, którzy przypomną nam jaka jest wartość
wspólnego świętowania. Chyba wszyscy odczuwamy, że od
jakiegoś czasu grudzień to nie tyle czas radosnego przygotowania, ale wiele emocji i nerwów kosztuje przygotowanie
świąt. No i właśnie – kosztuje, bo skupiliśmy się bardzo na
konsumpcyjnym wymiarze świąt. W najnowszym spektaklu
tancerze wytańczą dla nas prostą, ale bardzo ważną prawdę
– że święta to czas, w którym powinniśmy przede wszystkim
pielęgnować nasze więzi.
Bezpłatne wejściówki na spektakl dostępne są: w biurze
GOK SEZAM w Tarnowie Podgórnym (od poniedziałku do
piątku, w godz. 9-15), w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (od poniedziałku do piątku, w godz. 15-20) oraz w Centrum Kultury Przeźmierowo (od wtorku do piątku w godz. 1620).
~ TT Sortownia/SB

~ gok

„Święta tuż, tuż..”

Z

apraszamy na wernisaż koła plastycznego dla dorosłych grupy początkującej oraz zaawansowanej prowadzonego przez Magdalenę Łuczak w Centrum Kultury Przeźmierowo. Odbędzie się on 9 grudnia o godz. 17.00.
Wystawa zbiorowa jest podsumowaniem trzymiesięcznej
pracy koła, a prezentowane na niej dzieła to pejzaże zimowe
w technice akryl na płótnie oraz prace ceramiczne o tematyce
świątecznej. Ekspozycji towarzyszyć będzie twórczość Ireny
Matysiak. Dorobek artystyczny koła plastycznego podziwiać
będzie można do końca grudnia 2019 r. w CK Przeźmierowo.
Wstęp wolny. Zapraszamy.
~ MŁ

„JA, BAŁWAN”

L

istopadowe wydarzenie w ramach cyklu „Mama, Tata,
Teatr i ja” odbędzie się wyjątkowo w CK Przeźmierowo. Będziemy mieli też do czynienia z niezwykłym
spektaklem – „Ja, bałwan” Teatru Animacji z Poznania, który
swoją premierę w listopadzie!
Autorką historii, którą wzięli na warsztat aktorzy Teatru
Animacji jest Malina Prześluga. To znana i lubiana pisarka
i dramaturżka, specjalizująca się w pisaniu sztuk teatralnych
dla dzieci. Teatralny świat dla bałwankowej historii stworzył
natomiast znany w naszej gminie Artur Romański, który jest
reżyserem przedstawienia, a w ramach GOK Sezam prowadzi
kilka grup teatralnych. Niezwykle ważna w teatrze dla dzieci jest muzyka, ją skomponował Tomasz Lewandowski. No
i oczywiście – scenografia i lalki, nad nimi pracowali Marta
Madej i Igor Fijałkowski. Na scenie zobaczymy aktorów znanych ze sceny Teatru Animacji: Martę Berthold, Magdalenę
Dehr, Aleksandrę Leszczyńską, Igora Fijałkowskiego i Artura
Romańskiego.
Jaka historia kryje się za opowieścią o bałwanie? Jak przeżyć całe życie w jedną noc? Jak upchnąć wszystkie zachwyty,
odkrycia i piękno tego świata w paru godzinach, które zostały do odwilży? Bałwan jest jak wielkie dziecko, pragnie żyć

do granic możliwości i zdaje się nie myśleć o nieuchronnym
końcu. A za towarzysza obrał sobie Marchewkę, co wbrew pozorom nie jest oczywiste. Bałwan kipi radością, Marchewka
jest zgorzkniałym i wiecznie niezadowolonym typem, który cudem uniknął śmierci w rosole. Początkowo Bałwanowi
i Marchewce trudno jest się dogadać, różni ich wszystko. Są
jednak zdani na siebie – wszak Marchewki losem jest bycie
bałwanim nosem – i zaczynają łapać nić porozumienia, która
z czasem przerodzi się w wielką przyjaźń. Taką prawdziwą,
pełną przygód, głębokich rozmów, sprzeczek i poświęceń dla
szczęścia drugiego. Ta niespodziewana i trudna przyjaźń nauczy ich (a być może nas) jak cieszyć się życiem, radzić sobie
z przemijaniem, a także... jak uniknąć nieuniknionego.
~ TA/SB
„Ja, bałwan”. Teatr Animacji z Poznania, w ramach cyklu
Mama, Tata, Teatr i ja. CK Przeźmierowo 24 listopada, godz.
12.30. Bilety: 10 zł dostępne w siedzibie GOK „SEZAM” (ul.
Poznańska 96 w Tarnowie Podgórnym) od pon. do pt. w godz.
9-15, w Domu Kultury w Tarnowie 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
~gok

Senioritki przeniosą nas do przeszłości

W

piątek, 29 listopada kolejna premiera zespołu teatralnego Senioritki. Grupa ta, złożona z seniorów
mieszkających w Przeźmierowie, działa już dziewiąty rok i ma na swoim koncie kilkanaście premier.
Najnowszy spektakl, noszący tytuł „Przed latami, przed
dawnemi”, przenosi nas do czasów, kiedy nie było jeszcze
komputerów, tabletów, telefonów komórkowych – za to był
czas, który rodzina spędzała razem i wspólnymi siłami wychowywała dzieci. Robiła to, oczywiście, według panujących
wówczas zasad i reguł, na które obecnie możemy spojrzeć
z zupełnie innej perspektywy. Widzowie, którzy przyjdą na
ten spektakl, będą mieli szansę porównać dawniejszy model
wychowania ze współczesnym. Który z nich okaże się bardziej
skuteczny? Czas pokaże.
Na pewno spektakl Senioritek uzmysłowi nam, jak ogromna przepaść dzieli te dwa zupełnie różne modele wychowania.

Będzie też okazją do pośmiania się z samych siebie, bo przecież każdy z nas jest członkiem rodziny, a rodzina, jak to śpiewali Starsi Panowie, „Nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy jej nie
ma samotnyś jak pies.”
Pula bezpłatnych wejściówek na to wydarzenie została już
wyczerpana. Ci, którzy je nabyli zobaczą premierę Senioritek
29 listopada o 18.00 w CK Przeźmierowo.
~ Mariola Ryl – Krystianowska
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Przedszkole Bajkowa Akademia w Lusówku

Witamy!
C

hcielibyśmy się Państwu bliżej przedstawić – to my
Przedszkole Publiczne Bajkowa Akademia w Lusówku. 17 października mieliśmy swoje uroczyste
otwarcie. W tym wydarzeniu wzięło udział wielu znamienitych gości: przedstawiciele Urzędu Gminy, Policji, Szkoły

Podstawowej w Lusówku oraz przedszkoli z terenu Gminy
Tarnowo Podgórne, a także ksiądz Adam Przewoźny. Wstęgę tego dnia przecięły Natalia Aleksandrov – właścicielka
przedszkola, Ewa Noszczyńska-Szkurat – I Zastępca Wójta
Gminy oraz Grażyna Kasperska – Dyrektor Bajkowej Akademii. Po oficjalnej części uroczystości swój występ zaprezentowała najstarsza grupa Bystrzaki. Dzieci zaśpiewały
piosenki, wyrecytowały wierszyk, a nawet zagrały na instrumentach niczym prawdziwa orkiestra.
Bajkowa Akademia jest przedszkolem profilowanym matematyczno-przyrodniczym. W ramach zajęć prowadzimy bloki tematyczne takie jak: Pitagorasowe figle migle
– jak zrobić wybuch, Pitagoras poznaje świat, Matematyczna heca Pitagorasa. Staramy się być również blisko natury.
Nasze Przedszkolaki posadziły już cebulki kwiatów i drzewa w przedszkolnym ogródku. Mamy również pierwszego
przedszkolnego pupila – kraba tęczowego o wdzięcznym
imieniu Błękitek.
Poza codzienną opieką nad naszymi milusińskimi, przyświeca nam również inny cel – przyswajanie wiedzy. Chcielibyśmy, aby dzieci doświadczając, uczyły się, aby wykorzystać naturalną chęć poznawania małego człowieka.

~ Ciocie z Bajkowej Akademii

Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Baranowie

Mali odkrywcy – duże samoloty!

G

rupa Wiewiórek wraz z opiekunami pojechała 16
października na wycieczkę do 31 Bazy Lotnictwa
Taktycznego w Krzesinach. Uczestniczyliśmy w uroczystym apelu, na którym wspólnie odśpiewaliśmy hymn
Polski. Mieliśmy okazję zobaczyć jak wyglądały stare samoloty oraz te nowoczesne. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji o pilotach, samolotach oraz wojsku. Zwiedziliśmy wojskową straż pożarną i zobaczyliśmy samolot
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F16. Dzieci zrobiły pamiątkowe zdjęcie w czapkach wojskowych. Zostaliśmy zaproszeni na ciepłą grochówkę, którą
zjedliśmy w warunkach polowych. Wiewiórki miały okazję
zobaczyć prawdziwą broń wojskową, a nawet mogły potrzymać ją w rękach. Na zakończenie wycieczki dzieci dostały
miłe upominki. Dziękujemy pani Joannie – mamie Zosi za
zorganizowanie super wycieczki!

~ Weronika Łopusiewicz

~ edukacja
Przedszkole Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku

Dynia – królowa jesieni!

J

esień to pora roku, gdzie krajobraz przybiera różnokolorowe barwy, a dni stają się coraz krótsze.
W tym czasie w Przedszkolu w Lusówku odbył się konkurs „Wesoła Dynia”, skierowany do dzieci w wieku 3-5 lat
wraz z rodzicami. Ogromne powodzenie zabawy sprawiło,
że w przedszkolu można było podziwiać, aż 47 kreatywnych,
ciekawych, a nawet śmiesznych dyniowych inspiracji – Dynia
stała się Królową Jesieni.
28 października w przedszkolu odbyło się „Święto Dyni”.
Dzieci ubrane na pomarańczowo, a nawet przebrane w dyniowe stroje, obejrzały przedstawienie „Rzepka” J. Tuwima
w wykonaniu nauczycieli. Następnie spośród małych artystów wyłoniono następujących laureatów konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych:
Trzylatki
Dominik Rybarczyk, Marta Ślązak
Hanna Basińska, Oliwer Kwiatkowski
Maria Kęsy - Kapitańczyk, Julian Rutkowski
Czterolatki
Maja Górska
Jan Plackowiak, Gabriela Woźna
Zofia Mensfeld, Antonina Potrawiak, Adam Jandy

Pięciolatki
Natasza Pokrzywińska, Gabriela Wachowiak, Wojciech
Grzeszkowiak
Zofia Kwiatkowska, Piotr Michalak, Dorota Szudrowicz
Maks Michalak, Agata Putowska, Anastazja Kania.
Wszyscy zwycięzcy, jak również pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody oraz dyplomy. Serdecznie dziękujemy i gratulujemy!
~ Przedszkole

Przedszkole Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku

Święto Muzyki
1

października z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki dzieci zaprezentowały ciekawy program artystyczny,
w którym przedstawiły swoje umiejętności wokalne i taneczne grając na różnych instrumentach muzycznych. Następnie przedszkolaki z najstarszych grup uczestniczyły w koncercie muzycznym, przygotowanym przez nauczycieli i uczniów

Samorządowej Szkoły Muzycznej I st. w Tarnowie Podgórnym, który odbył się w Pałacu w Jankowicach. Dzięki ciekawym aranżacjom artyści przybliżyli dzieciom świat muzyki.
Po koncercie hrabina Jadwiga Kwilecka, oprowadziła wychowanków przedszkola po pałacowych włościach.

~ Monika Pitak
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~ edukacja
Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym

Trochę radości, trochę nostalgii…

T

radycyjnie w naszej szkole, jak każdy miesiąc, październik obfitował w ciekawe wydarzenia. Niektóre otoczone salwą śmiechu i wybuchami entuzjazmu, inne owiane
nutką zadumania.
14 października w Dniu Komisji Edukacji Narodowej swoje święto mieli nasi pierwszoklasiści. Tego dnia zostali oficjalnie przyjęci do grona braci uczniowskiej. Zanim złożyli słowa
przysięgi zaprezentowali się recytując wiersze i śpiewając piosenki. Zdali też egzamin na temat wiedzy o szkole. Po wykonaniu wszystkich zadań, w obecności sztandaru szkoły złożyli ślubowanie. Odbyło się również symboliczne pasowanie na
ucznia. Dokonała tego Pani Dyrektor wielkim, zaczarowanym
ołówkiem.
16 października obchodziliśmy Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Z tej okazji trzy klasy naszej szkoły
brały udział w biciu rekordu w udzielaniu pierwszej pomocy.
Uczniowie punktualnie o godz.12.00 przez 30 minut wykony-

wali resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomach. Nad
prawidłowym przebiegiem tego wydarzenia czuwali strażacy
z Ochotniczej Straży Pożarnej.
Swoje zainteresowania mogli też zaspokoić miłośnicy tematów praktycznych i przyszłościowych. W ramach współpracy
z Zespołem Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne oraz zajęć
z doradztwa zawodowego ósmoklasiści spotkali się z przedstawicielami firm Noti i Balma, jak również z założycielem firmy
Ryszardem Balcerkiewiczem. Goście przybliżyli uczniom specyfikę działalności firm i korzyści płynące z wykonywania zawodu stolarza, tapicera, krawcowej czy ślusarza.
22 i 23 października odbyło się podsumowanie części projektu Asy Internetu, który jest częścią Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. Tematem rozważań było hasło „rozsądek”
i rozumienie go na wielorakich płaszczyznach. Każda klasa zaprezentowała z czym kojarzy się to słowo. Tak jak granic nie
ma uczniowska kreatywność, tak różnorodne formy przybrały
prezentacje – były filmy, plakaty, żywa piramida żywieniowa,
przedstawienia-scenki, a nawet… pokaz mody z użyciem surowców wtórnych! Wszak rozsądek to również życie w stylu
eko. Tematykę szeroko pojętego rozsądku kontynuowaliśmy
podczas popołudniowych konsultacji z rodzicami w punkcie informacyjnym Zespołu da. Bezpieczeństwa.
W ramach projektu „Pamiętamy” Samorząd Uczniowski
i świetlica odwiedzili tarnowski cmentarz i stanęli na chwilę
w zadumie przed pomnikiem ofiar II wojny światowej. Zapalono też symboliczne lampki na grobach tragicznie zmarłych nauczycieli. Uczniowie oraz obecni z nimi opiekunowie mieli łzy
w oczach słuchając wspomnień o byłych nauczycielach.

~ Sp1TP

Szkołą Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym

Ziemia jest w naszych rękach

W

dniach 21-25 października braliśmy udział w projekcie EKO-LUDEK. Hasłem przewodnim projektu było zdanie „Ziemia jest w naszych rękach”.
Każdego dnia uczyliśmy się czegoś nowego o ekologii. Poznaliśmy zagrożenia spowodowane zmianami w klimacie, dowiedzieliśmy się co to jest smog – jak powstaje, jak jest niebezpieczny i jak się go pozbyć. Czego nie wolno robić, na co
zwracać uwagę. Kolejny temat był związany z lasem. Wiemy
już, jak ważny dla nas ludzi i zwierząt jest las, jak ważną rolę
pełni w ekosystemie. Oglądaliśmy interesujące filmy, słuchaliśmy opowiadań i przede wszystkim, braliśmy czynny udział
w doświadczeniach i eksperymentach. 24 października jest
Światowym Dniem Origami. Z tej okazji uczniowie klas 0-3
zrobiły z papieru zwierzęta leśne, które żyją w naszych lasach.
Było kolorowo i śmiesznie. Nasze zwierzaki zdobią drzwi sal
lekcyjnych i korytarze szkoły.
W piątek podsumowaliśmy projektu. „Zerówki” zostały
zaproszone do udziału w pokazie mody ekologicznej. Dzieci
z klas 1-3 przygotowały na ten pokaz specjalne stroje, wy-
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korzystując przy tym wszystko, co nadaje się do recyklingu. Grupy „0” pochwaliły się pięknymi pracami plastycznymi, które stanowiły niepowtarzalną oprawę dla tego pokazu.
Cały tydzień minął nam szybko, ciekawie, naukowo i dużo
się działo. Za zaangażowanie i pracę podczas projektu każda
klasa otrzymała Eko-certyfikat. Pamiętajmy, wszystko zależy od nas! Już nie możemy doczekać się kolejnych projektów! 
~ M.Sz.

~ edukacja
Szkołą Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym

Sprzątanie świata

J

ak co roku w naszej szkole odbyła się akcja „Sprzątanie
świata”. W porządkowanie okolicy szkoły i parku zaangażowali się uczniowie z klas nauczania wczesnoszkolnego
oraz uczniowie klas V, VI i VII. Sprzątającym sprzyjała piękna, słoneczna pogoda. Na finał akcji odbył się konkurs z wiedzy na temat zanieczyszczenia i ochrony środowiska naturalnego.
„Sprzątanie świata” to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzecim tygodniu września. Polega
na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami
przeznaczonymi do ich składowania. Akcję zapoczątkowano
w Australii w 1989 r. – w Sydney Ian Kiernan, australijski biznesmen i żeglarz, zainicjował ruch, który z czasem objął cały
świat. Do Polski inicjatywa zawitała w 1994 r. za sprawą Miry
Stanisławskiej-Meysztowicz, która założyła Fundację Nasza

Ziemia. Celem akcji jest uświadomienie ludziom, jak ważne jest
poszanowanie środowiska poprzez promocję działań, realnie redukujących nasz negatywny wpływ na najbliższe otoczenie. Już
od prawie 25 lat wszyscy, którzy cenią sobie czyste ulice, łąki,
plaże czy lasy, działają na rzecz propagowania zmniejszenia
produkcji odpadów, promocji recyklingu, segregowania śmieci
oraz niszczenia dzikich wysypisk.
Temat tegorocznej akcji „Sprzątanie świata” brzmi „Nie
śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!”. Dlatego zachęcamy do
podejmowania działań, dzięki którym nie będziemy tworzyć
niepotrzebnych odpadów i będziemy stawać się coraz bardziej
odpowiedzialnymi konsumentami, a w konsekwencji nie będziemy zaśmiecać ani w takim stopniu jak dotąd zużywać i niszczyć środowisko.

~ Renata Knaś i Maciej Perz

Szkołą Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym

Szkolny Dzień Języków Obcych

26

września obchodzimy Dzień Języków Obcych.
Klasy I-III naszej szkoły obchodziły go aż dwa
razy. 27 września odbył się dla młodszych klas
konkurs recytatorski w języku angielskim. Wszyscy uczestnicy wspaniale wyrecytowali przygotowane utwory.
Kilka dni później odbyła się prezentacja na temat krajów anglojęzycznych przygotowana przez wszystkie klasy nauczania
początkowego naszej szkoły. Każdy oddział zebrał informacje
na temat jednego państwa i przedstawił je w formie plakatu.

Wszystkie prace były bardzo ciekawe i estetycznie wykonane.
Uczniowie zebrali sporo informacji i ciekawostek.
Organizatorki Dnia Języków Obcych przygotowały również
prezentację na temat różnych języków świata, z której można
się było dowiedzieć między innymi co po włosku oznacza Ferrari czy z ilu znaków składa się alfabet chiński.
Nie możemy się już doczekać kolejnego takiego święta!

~ Anna Gąsiorowska

Magdalena Kandulska
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~ edukacja
Szkoła Podstawowa w Baranowie

Pozyton na UAM

D

zieci ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów
w Baranowie, uczęszczające na kółko chemiczne Pozyton, wraz z nauczycielami Karoliną Junik, Ewą
Wojciechowską i Ewą Majchrzak, wyruszyły by zgłębiać tajniki chemiczno-przyrodnicze.
W Centrum Zaawansowanych Technologii UAM naszym
przewodnikiem był dr Marcin Szymański. Mieliśmy okazję zapoznać się jak działają drukarki 3D oraz zobaczyć jak
przeprowadza się syntezę chemiczną wraz z ekstrakcjami
laboratoryjnymi na skalę półtechniczną. Najwięcej emocji
i żywych reakcji wzbudziła produkcja suchego lodu.
Szkoła Podstawowa w Baranowie

Pierwszoklasiści na start!

P

asowanie na ucznia klas pierwszych odbyło się w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Baranowie
w poniedziałek, 15 października. Pierwszoklasiści oficjalnie zostali przyjęci do społeczności naszej szkoły. Przed
licznie zgromadzoną widownią siedmiolatki wykazały się
wszechstronną wiedzą i zaprezentowały swoje talenty artystyczne i kunszt recytatorski.
Uczniowie zostali pasowani przez Dyrektora Piotra Burdajewicza wielkim piórem. Na koniec Dyrektor z wychowawczyniami wystrzelili kolorowe konfetti. Trzy klasy pierwsze
tworzą, ze swoim starszym koleżeństwem, wyjątkową społeczność szkolną. Życzymy im świetnych wyników w nauce
i cudownych lat spędzonych w murach naszej szkoły.

~ Nikola Berdnt i Inez Lambryczak,

uczennice klasy 8a

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Przyjęci do społeczności szkolnej

W

dniu 14 października w Szkole Podstawowej im.
Janusza Korczaka w Ceradzu Kościelnym nastąpiło uroczyste Pasowanie na Ucznia dzieci z klasy pierwszej. Była to bardzo podniosła i zarazem radosna
uroczystość. Pierwszaki nie tak od razu znalazły się w gronie uczniów naszej szkoły. Najpierw musiały udowodnić, że
w pełni zasługują na to miano. Wszystkie zadania, które postawili przed nim starsi koledzy i koleżanki zostały wykonane należycie i z ogromną dokładnością. Po zatwierdzeniu dokonań pierwszoklasiści złożyli ślubowanie i zostali dotknięci
ołówkiem na znak przyjęcia do społeczności szkolnej. Ubrani w birety, z dyplomami i słodkościami w dłoniach udali się
wraz ze swoimi rodzicami do pięknie przystrojonej sali, by
wspólnie cieszyć się swoim sukcesem i spałaszować przepyszny tort.

~ mgr Agnieszka Górna- Konieczna

wychowawczyni klasy 1
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~ edukacja
Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

P

aździernik w naszej szkole to święto szkolnej biblioteki.
Z tej okazji odbywały się spotkania z bohaterami książkowymi, wystawy i konkursy.
Oddział przedszkolny pomagał dziadkowi wyrywać rzepkę,
tak jak czynili to bohaterowie wiersza Jana Brzechwy „Rzepka”. Klasa 1 przysłuchiwała się rozmowie warzyw z wiersza
„Na straganie”, klasa 2 z „Detektywem Pozytywką” rozwiązywała kolejną zagadkę. W podróż do Afryki – razem z Kazikiem
Nowakiem, wyruszyła klasa 3, podobnie jak klasa 7a, która drogą „lotniczą”, na skrzydłach Ikara próbowała zwiedzić trochę
świata. Klasa 4 przyniosła swoje ulubione skarpetki i przeżywała równie ciekawe przygody, jak skarpetki z książki Justyny
Bednarek. Do puszki Pandory swoje złe emocje, historie i przygody, schowała klasa 5a, która poznała mit o Puszce Pandory,
a następnie wykonywała pudełko na przyjemności. Również
postaci z „Mitologii” Jana Parandowskiego, a dokładnie Muzy
Apolla, poznała klasa 5b. Klasa 6 oczami wyobraźni przeniosła
się do Francji, aby tam odwiedzić „Mikołajka” i jego zwariowanych kolegów. W podróż do przeszłości wybrała się klasa 7b,
która poznawała przysłowia polskie, które są mądrością narodów i które są przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Miesiącu Bibliotek Szkolnych towarzyszyła wystawa naszych najstarszych woluminów, którym jest książka Kazimierza
Budzyka „Utwór literacki oraz książka, gazeta i czasopismo”
z 1946 roku.
W konkursach ogłoszonych z okazji święta biblioteki
szkolnej: dla klas 0 – 4 „Laurka dla biblioteki” oraz klas
5 – 8 „Logo biblioteki szkolnej”, wzięło udział łącznie 37
uczniów, za co im serdecznie dziękuję i nagrody już szykuję.

~ Izabela Bryszak

Szkoła Podstawowa w Lusowie
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Planszówkomaniacy rządzą!

J

uż po raz kolejny pasjonaci gier planszowych, spotkali się
w świetlicy wiejskiej w Ceradzu Kościelnym, aby spędzić
piątkowy wieczór dobrze bawiąc się z kostką, pionkiem
lub kartą w ręku. To pomysł na wspólny czas spędzany w gronie rodziny oraz bliższych i dalszych znajomych. Jak zwykle
nie brakowało pozytywnych emocji, zdrowej rywalizacji i radosnych uśmiechów rozdawanych wśród uczestników wydarzenia. Ceradzki „Planszówkowy zawrót głowy” cieszy się
nieustającym zainteresowaniem, wyłoniła się już nawet grupa
stałych graczy. Wciąż też przybywają nowi amatorzy tej formy
spędzania czasu co ogromnie nas cieszy. Podczas wieczoru gier
nie brakuje zarówno najmłodszych, spędzających czas w kąciku malucha, jak i prawdziwych planszówkomaniaków. Warto
wiedzieć, że gry planszowe są nie tylko formą rozrywki, ale
również wspomagają rozwój intelektualny, koncentrację, spostrzegawczość, działają jako swojego rodzaju pomost między
pokoleniami, a także uczą kontroli zachowania i emocji.
Do napisania!
~ Kadra Gniazdka

WZP.6721.15.2019

WZP.6721.14.2019

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Technicznej
w Sadach.
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 XVII/243/2019 z dnia 22 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy
ul. Technicznej w Sadach.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na
piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 16 grudnia 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.

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszary
w Przeźmierowie.
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 XVII/244/2019 z dnia 22 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących
obszary w Przeźmierowie.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na
piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 16 grudnia 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.

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/

48

| sąsiadka~czytaj | listopad 2019

~ edukacja
Liceum w Tarnowie Podgórnym

Jesień w Liceum

P

aździernik w naszym liceum był niezwykle gorący nie
tylko dzięki sprzyjającej aurze. Emocji nie brakowało. Od rana, 8 października, działo się dużo. Ruszył
finał akcji Młodzi Głosują, czyli symulacja wyborów do Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej. Oczywiście była prawdziwa urna wyborcza, komisja wyborcza, karty do głosowania.
Z pewnością towarzyszyło temu wydarzeniu wiele emocji.
Celem było to, aby w prawdziwym dorosłym życiu również
korzystać z wielkiego przywileju społeczeństwa demokratycznego, czyli głosowania w wyborach. Wyniki i galerię
zdjęć przedstawiamy poniżej:
Koalicja Obywatelska – 68 głosów – 49,3%
Lewica – 28 głosów – 20,3%
Konfederacja Wolność i Niepodległość – 21 głosów –
15,2%
PIS – 12 głosów – 8,7%
PSL – 4 głosy – 2,9%
Frekwencja wyniosła 54,9%.

Młodzież, kadra nauczycielska, ale również wszyscy przyjaciele naszego liceum zaangażowali się również w akcję
pomocy dla naszego kolegi, przyjaciela, ucznia – Markusa. Pod koniec września przeżył on osobisty dramat i walkę
o życie po tym, jak pękł mu naczyniak. Dzielnie wspieramy go, podejmując różnorodne działania na terenie szkoły
i Gminy, aby miał środki na niezbędną rehabilitację. W sobo-

tę, 19 października, w hali sportowej OSIR, zorganizowaliśmy charytatywny trening dla niego. Podczas akcji mieliśmy
okazję zagrać w crossmintona oraz doświadczyć prawdziwej
przygody ze sobą i swoim ciałem w trakcie lekcji bodyART.
Wszystkim, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu i ćwiczyli razem z nami z serca dziękujemy.

~ LO TP

Liceum w Tarnowie Podgórnym

DIALOG NA SPORTOWO –
spotkanie z Sebastianem Szubskim

10

października mieliśmy przyjemność gościć w naszym Liceum sportowca, olimpijczyka i rekordzistę
Guinnessa Sebastiana Szubskiego. Podczas spotkania mogliśmy poznać niesamowitą, ciekawą ścieżkę kariery
sportowej oraz drogę do pobicia Rekordu Guinnessa. Dowiedzieliśmy się m.in. jakie możliwości daje uprawianie sportu oraz jakie kształtuje, niezbędne w życiu, cechy charakteru i umiejętności. Nasz gość uświadamiał nas, że osiągnięcie
mistrzostwa wymaga ciężkiej pracy i treningu oraz wytrwałości, że w życiu i w sporcie trzeba umieć wygrywać honorowo i przegrywać bez urazy. Na swoim przykładzie radził nam
jak przyjmować w życiu porażki i rozczarowania, aby nie ciągnęły nas w dół, a umacniały i były budujące. Dziękujemy za
pouczające spotkanie, za motywację do aktywności ruchowej,
a przede wszystkim za uświadomienie, że dzięki ciężkiej pracy i determinacji możemy osiągnąć wyznaczone cele i spełniać marzenia.

~ LO TP
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Utalentowana pianistka ze szkoły
muzycznej w Tarnowie Podgórnym

M

alwinka Jasińska ma dziewięć lat. Uczy się obecnie
czwarty rok w klasie fortepianu Agnieszki Liman.
Ostatnie kilka miesięcy obfitowało dla niej w ogromne sukcesy. W marcu brała udział w dwóch konkursach pianistycznych – XI Międzyszkolnym Konkursie Pianistycznym,
gdzie zdobyła I miejsce oraz VI Międzynarodowym Konkursie
im. Beli Bartoka w Warszawie, który ukończyła z II miejscem
oraz Nagrodą Specjalną. Potem w czerwcu pojechała do Włoch,
gdzie w międzynarodowym konkursie International Piano Talents Competition w Mediolanie również otrzymała I miejsce.
W tym roku, dzięki wysłanemu nagraniu, Malwina została zakwalifikowana jako laureat konkursu Golden Classical Music
Awards i zaproszona na koncert laureatów, który odbędzie się
5 listopada 2019 roku w Weill Hall (Carnegie Hall) w Nowym
Jorku.
Przeprowadziłam z Malwinką i jej rodzicami krótki wywiad,
żeby móc lepiej przedstawić sylwetkę młodej pianistki.
Magdalena Moruś: Dlaczego wybrałaś fortepian?
Malwina Jasińska: Fortepian wybrali dla mnie rodzice. Jak
szłam na egzamin do szkoły muzycznej, byłam jeszcze mała. Pamiętam, że musiałam zaśpiewać piosenkę. Pamiętam też, że na
egzaminie była pani dyrektor, pani wicedyrektor i pani Agnieszka Liman, która teraz jest moją nauczycielką. No i potem okazało się, że idę na fortepian.
MM: Czy zachęcali Państwo córkę do nauki w szkole muzycznej czy sama chciała?
Rodzice: Malwina szła do szkoły w wieku pięciu lat, myślę, że
w tym wieku takie decyzje najczęściej podejmują jeszcze rodzice. Tak właśnie było w przypadku Malwiny. Choć nasz syn, który jest młodszy od Malwiny, wie już czym jest szkoła muzyczna,
często podśpiewuje utwory które ćwiczy Malwina i chce, żebyśmy jego również zapisali do szkoły muzycznej. Oboje z żoną
jesteśmy absolwentami szkół muzycznych. Ja jestem klarnecistą,
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absolwentem Akademii Muzycznej w Poznaniu, a Ela jako altowiolistka ukończyła szkołę muzyczną drugiego stopnia w Pile.
Posłanie dzieci do szkoły muzycznej było więc dla nas czymś
naturalnym. Obcowanie z żywą muzyką, w której za powstawanie dźwięku nie odpowiada procesor komputera i membrana głośnika, tylko umysł grającego i akustyczny instrument muzyczny,
który zresztą sam w sobie jest doskonalonym przez pokolenia
dziełem sztuki, to doświadczenie, którego nie da się niczym zastąpić. Umiejętność gry na instrumencie otwiera dostęp do dzieł
najwspanialszych umysłów w historii: Bacha, Beethovena, Chopina, Bartoka i innych. I nie chodzi tylko o grę na instrumencie.
Ktoś kto sam potrafi grać na instrumencie, staje się również zupełnie innym odbiorcą muzyki, wrażliwszym na harmonię, frazę, jakość dźwięku, dynamikę.
MM: Ile czasu poświęcasz na ćwiczenie na fortepianie?
MJ: Od poniedziałku do piątku ćwiczę godzinę, półtorej,
a w weekendy staram się ćwiczyć dwie godziny. Lubię ćwiczyć,
chociaż czasami trochę bardziej, a czasami trochę mniej. Najbardziej lubię ćwiczyć utwory Bacha. Bach jest fajny.
MM: Co może zrobić rodzic ucznia szkoły muzycznej, by pomagać mu w nauce?
R: Na pewno w szkole pierwszego stopnia warto, żeby rodzic uczestniczył w lekcjach instrumentu. Ważne jest również
ćwiczenie z dzieckiem. My akurat jesteśmy absolwentami szkół
muzycznych, ale jestem pewien, że także rodzic, który nie ma
przygotowania muzycznego, ale uczestniczy w zajęciach, przy
odrobinie zaangażowania może bardzo pomóc dziecku w ćwiczeniu. Myślę również, że jeśli w rodzinie są takie umiejętności,
to warto wykorzystywać wszelkie okazje do wspólnego grania
czy śpiewania – na przykład kolęd w okresie Bożego Narodzenia. To świetna okazja na praktyczne i przyjemne wykorzystanie umiejętności zdobytych w szkole muzycznej. Warto też zainwestować w dobry, akustyczny instrument. Trzeba pamiętać, że
szkoła muzyczna jest dość wymagająca. Oprócz zajęć z gry na
instrumencie jest również kształcenie słuchu, rytmika, chór, poznaje się zasady muzyki.
MM: Czy nauka córki w szkole muzycznej i jej sukcesy zmieniły jakoś wasze codzienne życie?
R: Tak, i to bardzo. Szkoła muzyczna w Tarnowie Podgórnym, zlokalizowana w Jankowicach, to wyjątkowe miejsce. Nie
spotkałem się z drugą tak pięknie położoną szkołą, wyposażoną
w taką liczbę naprawdę świetnych fortepianów. W naszym domu
w centralnym miejscu również stoi fortepian. Malwina ćwiczy
godzinę do dwóch dziennie, co po uwzględnieniu czasu szkoły
i pracy stanowi istotną część naszego dnia. Póki co, Malwina nie
ćwiczy jeszcze sama – zawsze jedno z nas jej w tym pomaga.
Więc można powiedzieć, że szkoła ma wpływ na każdy dzień
naszego życia. Oprócz tego często jeździmy na konkursy, każdy
z nich wymaga kilku miesięcy przygotowań. To bardzo angażuje nas wszystkich. Ale tak się szczęśliwie złożyło, że z każdego konkursu Malwina przywozi dyplom laureata, co jest dla
niej wielką satysfakcją i daje jej paliwo do dalszej pracy. Jeździmy całą naszą czteroosobową rodziną (a czasem również z bab-
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cią lub dziadkiem), w podróżach zawsze towarzyszy nam również nauczycielka Malwiny – Agnieszka Liman, której pomoc
w przygotowaniu Malwiny do występu jest niezastąpiona. To zawsze dla nas wszystkich bardzo ważne wydarzenie.
MM: Czy lubisz występować publicznie?
MJ: Lubię, choć bardzo się denerwuję przed występem. Ale
im dłużej jestem na scenie, tym mniej się stresuję. Największą
przyjemność sprawia mi granie na konkursach pianistycznych.
MM: Czy szykujesz się na kolejny konkurs?
MJ: W najbliższym czasie szykuję się na konkurs w Nowym
Jorku. W grudniu, jeśli zdążę przygotować program, to pojadę do Belgii. W maju planuję jechać na konkurs do Szafarni.
A w przyszłym roku chciałabym pojechać do Japonii.
MM: Czy masz jakieś inne pasje oprócz muzyki?
MJ: Oprócz muzyki, interesuje mnie malarstwo, jazda na rolkach, na nartach i na łyżwach. Bardzo lubię też chodzić po górach. Razem z rodzicami i moim młodszym bratem planujemy
zdobyć Koronę Europy. Do tej pory byliśmy już na Śnieżce (najwyższy szczyt Czech), na Ben Nevis (najwyższy szczyt Wielkiej
Brytanii) oraz w ostatnie wakacje zdobyliśmy Rysy (najwyższy
szczyt Polski). W słowackim schronisku Chata Pod Rysami było
pianino. Zagrałam na nim dla gości schroniska, bo akurat przygotowywałam się na koncert z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. Przy okazji konkursu w Belgii chcielibyśmy zdobyć jej
najwyższy szczyt, co nie powinno być trudne, ponieważ ma on
tylko 700 metrów. Byłby jeszcze trochę niższy, ale zbudowano
na nim wieżę. A pod tą wieżę wjeżdża się samochodem.
Gratulujemy Malwince i jej rodzicom licznych sukcesów
i trzymamy kciuki za dalszy rozwój muzyczny!


~ Magdalena Moruś

Z

ostatniej chwili: Malwina Jasińska otrzymała I nagrodę na konkursie GOLDEN CLASSICAL MUSIC AWARDS w NOWYM YORKU i wystąpiła na
Koncercie Laureatów w CARNEGIE HALL, jednej z najbardziej prestiżowych sal koncertowych na świecie.

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

„Do krainy wiedzy drzwi Wam otwieramy” –
uroczystość pasowania na ucznia klasy pierwszej

P

ierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie są już pełnoprawnymi
uczniami. Dnia 4 października 2019 roku odbyła się
wielka uroczystość w naszej szkole „Pasowanie na ucznia klasy pierwszej”. To wydarzenie wzbudziło wiele emocji wśród
uczniów, nauczycieli, rodziców naszych milusińskich. Na
ceremonię przybyli zaproszeni goście reprezentujący Urząd
Gminy Tarnowo Podgórne, Sołectwo i Radę Rodziców. Honorowe miejsca zajęli Uczniowie ze swoimi wychowawcami
oraz ich Rodzice, Rodzeństwo i Dziadkowie. Po uroczystych
przemowach pani Dyrektor Joanny Mizerskiej oraz zaproszonych gości rozpoczęło się uroczyste pasowanie „Magicznym
Piórem”. Pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi i uczciwymi, dbać o dobre imię szkoły, szanować rodziców i nauczycieli, uczyć się tego, co piękne i mądre oraz kochać i czcić swoją Ojczyznę. Każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom,
słodycze i teczkę na dokumentację szkolną. Prezenty zostały
ufundowane przez Szkołę, Radę Rodziców oraz Radę Sołecką
Przeźmierowa. Na zakończenie mnóstwo emocji wzbudziło
przedstawienie teatralne pt. „Mityczna księga”, które przygotowali uczniowie klasy VII b. Warto podkreślić, że scenariusz

oraz muzykę do tego spektaklu stworzyli sami uczniowie pod
kierunkiem pani Małgorzaty Wiernowolskiej-Cieślak.
Naszym najmłodszym Uczniom i Uczennicom życzymy
ogromnego zapału do nauki, wielu radosnych chwil spędzonych w szkole, poznania ciekawych koleżanek i kolegów,
wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, wielu sukcesów i wspaniałych osiągnięć.

~ G. Nowak, E.Pietrzak
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Drugi wicemistrz Europy Zwycięstwo Czech

F

ilip Prokopyszyn z Klubu Kolarskiego Tarnovia został
brązowym medalistą mistrzostw Europy w kolarstwie
torowym.
O medale na torze w holenderskim Apeldoorn rywalizowało
osiemnastu zawodników. To kolejny sukces 19-letniego kolarza. Tytuł II wicemistrza Europy zdobył w wyścigu eliminacyjnym.
~ Ania Lis, fot. UEC

Udany debiut

P

ierwszy start w kategorii i już medal! Martyna Konieczna, debiutując wśród juniorów starszych, zdobyła brązowy medal Legionowo Cup Puchar Polski P2.
Zawodniczka sekcji taekwondo UKS Atlas Tarnowo Podgórne finałowe walki przegrała jedynie z bardziej doświadczonymi zawodniczkami, w tym drugą wicemistrzynią Europy. Uzyskany przez nią wynik dobrze rokuje na przyszłość. Zawody
odbyły się w terminie 18-20 października w Legionowie.
~ Ania Lis

R

eprezentacja Czech okazała się lepsza pokonując Polską w meczu kręglarskim, który rozegrano 26 października w kręgielni Vector Tarnowo Podgórne.
Wśród juniorek Czeszki zwyciężyły różnicą 35 kręgli. Najlepszą zawodniczką drużyny gości została Natalia Topicova,
która zdobyła 604 punkty. Wśród Polek najwyższy wynik uzyskała Nicola Kobiór, zdobywczyni 592 pkt.
W kategorii juniorów przewaga zawodników z Czech wyniosła 171 punktów. Najlepszy wynik meczu uzyskał Jędrzej
Michalak – 602 pkt., a w drużynie czeskiej Petr Hendrych –
599 pkt. W niedzielnych rozgrywkach tandemów par i mikstów zwyciężyli również Czesi – Klara Tobolova i Jan Mecerod.
~ Ania Lis

Sukces w finale

W

ystępem w finale V edycji Ogólnopolskich Mistrzostw w tańcu nowoczesnym Mark’n’Move
może pochwalić się Zuzanna Augustyniak. Tancerka klubu OSiR Dance Studio Tarnowo Podgórne startując
od 1/8 finału pomimo dużej konkurencji znalazła się w ścisłej
czołówce, w aż dwóch kategoriach. W kat. solo Hip Hop zajęła
piąte miejsce, a solo Performing Art Improvisation – siódme.
Uczestnicy podlegali ocenie profesjonalnych jurorów z kraju.
Dwudniowa taneczna konfrontacja tancerzy odbyła się 26 i 27
października w hali LOSiR.
~ Ania Lis
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Zakończył sezon

Z

bigniew Kwita sezon 2019 zakończył w Pradze startując w chodzie
jednogodzinnym z zachowaniem
techniki chodziarskiej. W czasie 60 minut chodziarzowi z Przeźmierowa udało
się przejść 10 287 metrów. W klasyfikacji open zawodnik zajął dwunaste miejsce, a wśród mastersów szóste. Zawody
odbyły się 19 października.
~ Ania Lis

Łemkowyna 150

O

północy 12 października Jolanta Witczak wystartowała w Łemkowyna Ultra-Trail 150 km na trasie z Krynicy Zdrój do Komańczy.
Najdłuższa trasa liczyła 150 km i biegła Głównym Szlakiem
Beskidzkim, z sumą podbiegów jak i zbiegów wynoszącą niemal 6000 metrów.
– Trasa była dość trudna. Łemkowyna w tym czasie to
przede wszystkim spore błoto, dodatkowo to, że większa część
biegu odbywa się w nocy, podkręciła poziom. Trzy tygodnie
temu przebiegłam 200 km, dlatego teraz moim głównym celem było ukończenie biegu. Stąd też spokojny, rekreacyjny
początek, gdzie biegłam w grupce znajomych – mówi Jolanta
Witczak i dodaje: – Do 100 kilometra czułam się w porządku, potem miałam problemy z żołądkiem, ale jakoś wytrzymałam... 10 kilometrów przed metą poczułam się już lepiej
i pełna energii finiszowałam, kończąc bieg w 29 godzin, czyli
6 przed limitem czasowym. Wyśmienita praca organizatora,
dobrze oznaczona trasa, dobrze zaopatrzone punkty żywieniowe, dobre jedzenie i energia na mecie. O i jeszcze ta super
bluza finiszera.

Szczególne podziękowania składamy na ręce Macieja Walczaka i Marka Kobyłki za pomoc udzieloną Pani Jolancie w dotarciu na bieg i powrocie do domu. – Jak zwykle miło było zobaczyć każdego z naszej biegowej społeczności, dziękuję i do
zobaczenia – przyznała na mecie biegaczka z Lusowa.
~ Ania Lis

Ranking Sołectw

2019/2020

Z

achęcam do udziału w konkurencjach wchodzących w skład Rankingu Sołectw Gminy Tarnowo
Podgórne. Jest to już szesnasta edycja
zawodów, których celem jest zachęcenie mieszkańców Gminy do aktywnego wypoczynku oraz wyłonienie najbardziej usportowionego Sołectwa. Uwaga:
w tej edycji po raz pierwszy uczestnicy
wystartują w konkurencji bilard, powraca też tenis stołowy. Regulamin ogólny
dostępny już jest na stronie osir.pl
~ Ania Lis
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II edycja Tarnovia Run

W

połowie września na stadionie GKS-u odbyła się
druga edycja Tarnovia Run – wydarzenia biegowego skierowanego do dzieci i młodzieży. W związku
z tym, oprócz 6 kategorii wiekowych, dla dzieci były przygotowane trampoliny, zamki dmuchane, zjeżdżalnie czy miasteczko piłkarskie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy gigantycznych baniek mydlanych jak i pokaz zespołu
tanecznego GKS Tarnovia hip-hop.
Impreza cieszyła się dużą popularnością, gdyż blisko 400
młodych biegaczy w ciągu całego dnia wzięło udział w biegach. Dla każdego uczestnika był przygotowany pakiet startowy, w którym można było znaleźć vouchery od patrenerów
klubu oraz upominki.

Dla rodziców również były przygotowane atrakcję, ponieważ zostały przeprowadzone pierwsze Mistrzostwa Gminy
Tarnowo Podgórne w próbie biegowej na 12 min – Test Coopera oraz przygotowana strefa grillowa i chilloutowa. Nagrody we wszystkich kategoriach wręczali znani sportowcy
i działacze: Zbigniew Zakrzewski, Robert Maćkowiak, Wójt
Tadeusz Czajka oraz wiceprezes klubu GKS Tarnovia Andrzej
Musiała i prezes GKS Tarnovia Zbigniew Trawka.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i do zobaczenia za rok!

Projekt jest współfinansowany z budżetu Gminy
Tarnowo Podgórne.

~ gks tarnovia

Treningi lekkoatletyczne z GKS Tarnovia

N

a treningach sekcji LA w naszym klubie. Pracujemy nad poprawą wydolności, szybkości, skoczności. Poznajemy nowe
formy ruchu i koordynacji. Wzmacniamy nasze mięśnie! Ale przede wszystkim wspaniale się bawimy i dbamy o dobrą
atmosferę. Nadmienić trzeba, że zawodnicy naszego klubu startując w różnych biegach, odbywających się regionie
i okolicach, w różnych kategoriach wiekowych zajmują dobre lokaty oraz pobijają rekordy życiowe.
~ gks tarnovia  
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GKS Tarnovia nie zwalnia tempa!

G

KS Tarnovia ex-aequo liderem IV ligi Wlkp. Ale po
kolei...
Pierwszy wrześniowy mecz Tarnovia rozegrała na
swoim boisku z Victorią Września remisując 1:1. W kolejnym tygodniu ulegliśmy Victorii Ostrzeszów (jedyna porażka
w rundzie jesiennej). W 8. kolejce czas na pełną rehabilitację
naszego zespołu i wyjazdowe zwycięstwo z przedsezonowym
faworytem ligi – Unii Swarzędz (1:0). W następnych dwóch
kolejkach do Tarnowa Podgórnego przyjeżdżały zespoły z południa Wielkopolski: Centra Ostrów Wielkopolski i Polonia
Kępno. Zawodnicy obu tych drużyn wracali do swoich miast
w kiepskich nastrojach, gdyż GKS Tarnovia pokonała ich odpowiednio 4:2 i 3:0. Ważne spotkanie dla Tarnovii odbyło się
w Gołuchowie z liderem IV ligi Wielkopolskiej i do Tarnowa Podgórnego zawodnicy przywieźli, jeden punkt remisując
2:2. Od tamtego spotkaniach zawodnicy z Tarnowa wygrywali
pięć kolejnych spotkań: 1:0 z Pogonią Lwówek, 2:0 w Skalmierzycach, 5:3 w Tarnowie z Polonią Leszno oraz 4:3 w Poznaniu z TPS-em Winogrady oraz 3:1 z Olimpią Koło. Mecz
z Olimpią był ostatnim spotkaniem, które zostało rozegrane
w Tarnowie w 2019 r. Dla Tarnovii runda jesienna zakończy
się meczem w Ostrowie Wielkopolskim 16 listopada o 13.00,
gdzie rozegrają mecz z Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski.
Świetna runda w wykonaniu naszych zawodników pozwoliła
na utrzymanie pozycji lidera z ex-aequo z Victorią Września.
Bilans 10 zwycięstw, 5 remisów i jedna porażka zasługują na
wielkie brawa dla całego zespołu i sztabu szkoleniowego.
W tym roku otworzyliśmy nową sekcję – futsalową. Futsal
to odmiana piłki nożnej w hali. Wielu znanych zawodników
zaczynało swoją karierę od futsalu, np. Cristiano Ronaldo.
Nasz zespół rozgrywa swoje spotkania w hali OSIR-u przy ul.
Nowej w Tarnowie Podgórnym. Pierwsze spotkanie rozegrali
z faworytem ligi, mającym w swoim składzie trzech mistrzów
Polski Futsalu oraz zdobywców Pucharu Polski Futsalu – Orlikiem Mosina. Doświadczona drużyna z Mosiny pokonała ich
19:4, jednak od czegoś trzeba zacząć. Nasi zawodnicy debiutowali w tych rozgrywkach i wiedzą, że pierwszy sezon to zaznajomienie się z zasadami czy sposobem gry. Futsal to widowiskowy sport, dlatego zapraszamy do wspierania naszych
początkujących zawodników. Kolejne spotkanie odbędzie się,
17 listopada o 14.00 w Rawiczu z Rawią Rawicz, a w Tarnowie rozegrają mecz 24 listopada o 16.00 z Jurandem Koziegłowy.
Drużyna seniorów występująca w grupie 8 na chwilę obecną zajmuje 7 miejsce. Przy zwycięstwie w ostatniej kolejce
z Rożnowią Rożnowo (mecz 10.11) mogą „wskoczyć” na 5 lokatę ze stratą 2 punktów do trzeciej drużyny ligi. Zespół z grupy 9 jest na 5 lokacie w swojej grupie i traci do lidera 8 punktów, mając jeden mecz mniej rozegrany (na dzień 9 listopada).
Drużyna Juniorów Starszych we wrześniu zanotowała trzy
porażki. Spotkanie z SPN Szamotuły było ciekawym pojedynkiem, ponieważ mimo prowadzenia gości 2:0 i ich grze
w przewadze ponad 45 min, nasi zawodnicy zdołali doprowadzić do stanu 2:2. Goście w samej końcówce zdołali wykorzystać przewagę jednego zawodnika i to oni cieszyli się ze
zwycięstwa. Później przegrali z TPS Winogrady i w ostatnim
wrześniowym spotkaniu mimo prowadzenia w spotkaniu, dali

sobie wyrwać z rąk zwycięstwo. Do końca wierzymy, że kolejne mecze zakończą się zwycięstwami naszej drużyny.
Juniorzy Młodsi imponują formą, ponieważ wygrali 6 na 8
spotkania i pewnie wygrali swoją ligę z bilansem bramkowym
45:15. Na pochwałę zasługuje wynik z Akademią Reissa, którą pokonali 16:1! Czekamy na dalsze ich efekty ciężkiej pracy,
ponieważ wyróżniający się zawodnicy dostawali swoją szansę
w spotkaniach Juniora Starszego.
Liga, w której występują nasi trampkarze, została bardzo
mocno zmieniona w trakcie sezonu, ponieważ wycofały się
dwa zespoły z rozgrywek i łącznie w ich lidze są 4 zespoły.
Oznacza to, że mecze ligowe przypadają prawie raz na dwa
tygodnie. Z tego powodu trampkarze rozgrywają dodatkowo
mecze towarzyskie. Dobrze zakończyli swoje rozgrywki, bo
pokonali w Tarnowie 4:2 Akademię Piłkarską Reissa Szamotuły.
Drużyna Młodzika z grupy 6, po świetnym początku ligi
i zwycięstwami: 2:1 z Akademią Reissa, 2:1 z Wełną Rogoźno
i 13:0 z Arką Kiekrz, była liderem swojej ligi. Jednak drużyna
z Szamotuł znalazła na nich sposób, wygrywając dwa spotkania z naszą drużyną. Po kolejnej pechowej porażce 4:3 z AP
Reissa ich sytuacja w lidze była ciężka. Mimo zwycięstw 30:0
z Wełną Rogoźno i 9:2 z Arką Kiekrz ostatecznie zajęli 2 miejsce w lidze.
Druga drużyna młodzika powoli zbiera „piłkarskie szlify”
i z meczu na mecz coraz lepiej radzi sobie na dużym boisku.
Wyniki nie załamują zawodników, którzy często walczą ze
starszymi kolegami. Jednak w każdym meczu walczą o jak
najlepszy wynik i małymi kroczkami idą do przodu.
Drużyna Orlików po wygraniu czterech spotkań i jednej porażce wspólnie „piastowała” pierwszą lokatę w lidze ex aequo
z Lech Poznań Academy i Talentem Poznań. Końcówka sezonu nie była już taka dobra i kończą sezon na drugim miejscu
z bilansem 7 zwycięstw, 1 remisu i 2 porażek. Na pochwałę zasługuję fakt, że jako jedyni wygrali z drużyną Lecha Poznań.
Najmłodsza drużyna występująca w lidze WZPN - Żaki, zajęła trzecie miejsce w swojej lidze.
Zapraszamy do dołączenia w szeregi najstarszego klubu
piłkarskiego w Gminie Tarnowo Podgórne – nabór trwa cały
czas! Więcej informacji na fanpagu GKS Tarnovia i www.
gkstarnovia1949.pl
Projekt jest współfinansowany z budżetu Gminy Tarnowo
Podgórne.
~ gks tarnovia
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~ ...i na koniec
Naszej Koleżance

Naszemu koledze

Rodzinie

Bożenie Starzonek

Zbigniewowi Bellitzay

śp. Jerzego Zygarłowskiego

Siostry

Siostry

składają Koleżanki i Koledzy
z Koła Seniora w Tarnowie
Podgórnym

składają Koleżanki i Koledzy
z Koła Seniora w Tarnowie
Podgórnym

składa
sołtys Mieczysław Paczkowski
Rada Sołecka i Radni z Baranowa

serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

wyrazy współczucia

„Można odejść na zawsze,
by stale być blisko” (ks. Jan Twardowski)

Pani

Naszej koleżance

Ewie Fertsch-Furmaniak

Małgorzacie Szmyt

oraz rodzinie wyrazy
serdecznego współczucia
z powodu śmierci

i jej rodzinie
Wyrazy współczucia z powodu

męża Henryka Furmaniaka

składa
Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy
Szkoły Podstawowej w Baranowie

składają koleżanki

śmierci ojca

Panu

Arkadiuszowi Przybylskiemu
oraz najbliższej Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmieci

Cioci Stefanii

składają
Dyrektor Pałacu Jankowice
Monika Rutkowska
wraz z pracownikami

WZP.6720.2.2018

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnowo Podgórne
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 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 16 grudnia 2019 r. do 21 stycznia 2020 r., ul. Poznańska 115
(budynek A), pokój 13, w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium odbędzie się w dniu 13 stycznia 2020 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 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.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2020 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.

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/
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1 moduł, czarno-biały, na białym tle czarne litery ;
SPRZEDAM PERKUSJĘ.
TEL. 501 295 525

Firma w Baranowie
zatrudni szwaczkę

PRACA NA PRODUKCJI

na overlocka

tel. 575 430 490

CV na adres
rekrutacja@viskopol.pl

tel. 61 823 82 91

DAM PRACĘ
• 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

SADY

ODDAM W NAJEM
WARSZTAT ŚLUSARSKI

budynek + wyposażenie + strona www.
Specjalizacja ogrodzenia, automatyka
tel. 663 316 539

• Salon Kosmetyczny TIME FOR
YOU, szuka kosmetyczki/ stylistki
paznokci. Umowa o pracę , dowolne godziny pracy , tel 602 590 064
• Zatrudnię stróża od zaraz, Batorowo (gmina Tarnowo Podgórne).
Tel: 61 654 55 50 wew. 212
• Kwiaciarnia w Przeźmierowie zatrudni do pracy. tel. 784 689 828

Zatrudnimy pracowników
do ochrony obiektu logistycznego
Lokalizacja: Sady, Praca zmianowa po 12h
Oferujemy:
• atrakcyjne zatrudnienie
na umowę o pracę
• nadgodziny płatne 50 i 100%
• darmowe ubezpieczenie NNW

Proszę kontakt:

tel. 661 570 248

Kontakt: 690-102-543

SZUKAM PRACY
• Podejmę się wykonania usług remontowo - budowlanych: układanie paneli, układanie płytek, drobne naprawy. Tylko w godzinach
popołudniowych, tel 661 637 369
• Zaopiekuję się osobą starszą lub
chorą w pełnym wymiarze godzin.

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

Poszukuję kuzynkę
Barbarę z domu Hirsz
córkę Jana i Wiktorii.

Posiadam doświadczenie. Tel. 533696-051
• Zaopiekuję się dzieckiem lub
dziećmi w pełnym wymiarze godzin. Posiadam doświadczenie.
Tel. 533-696-051
• Wykonam wszystkie prace ogrodowe. Tel. 667 069 745.
• Potnę drewno , tel 667 069 745

Pismo kolportowane jest nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców
Gminy, trafia również poza jej granice i ciągle poszerza swój zasięg.
Nakład: 7 800 egz.; Numer zamknięto: 12.11.2019 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: Bieg Niepodległości, fot. K. Szulc
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Sprzedam
drewno na opał!

Pocięte, suche (długość ok. 25 cm).
Idealne do pieca bez rąbania, pakowane
w skrzynie – cena za skrzynkę (ok. 1,5 mp)
to 115 zł – rozpałka GRATIS!
Transport, załadunek i rozładunek
przy zakupie większej ilości - gratis!
Możliwość negocjacji cen!

tel. 723 938 252
architekt
projekty - adaptacje - zagospodarowanie

Szukam chętnych do brydża
towarzyskiego.
Gra w poniedziałki.

603 772 305

+48 696 466 652

PSYCHOLOG

ZABURZENIA LĘKOWE

www.malgorzataremlein.pl

660 140 488

tel. 882 129 531

Gabinet weterynaryjny

TEL. 501 483 899

MALOWANIE

USŁUGI

solidnie, niska cena

TEL: 502 315 302

25 lat doświadczenia REMONTOWO-BUDOWLANE

„PSIA URODA”
Salon Fryzjerski dla Psów

SPRZEDAM
ATRAKCYJNE DZIAŁKI
W SIEROSŁAWIU.

604 345 047

POMOC
DROGOWA

24h

606 820 060

- 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

j.angielski, niemiecki i rosyjski oraz j.polski dla obcokrajowców

• kursy dla ﬁrm, Business English
• przygotowanie do matury i egzaminów
• kursy dla dorosłych, młodzieży i dzieci • konwersacje

ul. ks.Niklewicza 1/2, Tarnowo Podgórne

tel. 603 093 436, www.english-ﬁrst.pl

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

A-Z CAR

BLACHARSTWO POJAZDÓW ZABYTKOWYCH,
OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH
POMOC DROGOWA 24h

• Dorabianie części karoserii niedostępnych na rynku
• Zabezpieczanie antykorozyjne podwozi i profili zamkniętych
• Wymiana progów, reperaturek
• Remonty kapitalne
• Mechanika pojazdowa
KONTAKT:
• Geometria
DARIUSZ URBANIAK
• Piaskowanie
UL. STEFANA BATOREGO 47
Reklama wylicytowana
• Serwis klimatyzacji
62-080 BATOROWO
w ramach WOŚP 2019
• Auto diagnostyka
e-mail: dariuszurbaniak@interia.pl
• Lakiernictwo samochodowe
• Pełna dokumentacja solidnie wykonanej pracy

668 236 129
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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

NAUKA
JAZDY

CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER
Lusowo, Nowa 45

509 879 621

Jeździmy nową

KIA RIO

USŁUGI

ŚLUSARSKO
- SPAWALNICZE
GWARANCJA 24 ms
WYSOKA JAKOŚĆ

575 399 129

66 44 99 032
Podnośniki
koszowe
Wycinanie
i przycinanie drzew

tel. 608 443 604
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PSYCHOLOG

Ukrainka szuka pokoju

www.malgorzataremlein.pl

661-590-360

ZABURZENIA LĘKOWE

660 140 488

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

~ reklamy
Ostatnie 2 typy budynków: 101 i 107 m2

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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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

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

tel. 788 080 953

➲ ekogroszek
➲ orzech
➲ kostka
➲ miał z groszkiem

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

taniaprzesylka@op.pl

tel. 790 777 031
KOMPLEKSOWE USŁUGI
DEKARSKIE I REMONTOWE
• naprawy i remonty dachów, kominów
• prace ciesielskie
• ocieplanie
GWARANCJA • KONKURENCYJNE CENY • WYSOKA JAKOŚĆ

575 399 129
DZIAŁKĘ SPRZEDAM
Tarnowo Podgórne
1500 m2

DO WYNAJĘCIA
PAWILON HANDLOWY

578 902 335

BARANOWO
ul. Przemysława 13

664 11 99 32

BIURO RACHUNKOWO-KSIĘGOWE

salon

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

pielęgnacji

WELTEN

psów

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!

10-LETNIE

DOŚWIADC
ZENIE

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
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TUTAJ
JESTEŚMY

ul. Urocza 12
Wysogotowo
tel. 508 302 002

~ 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

GABINET
PSYCHOLOGICZNY
Iwona Przekop – Kistowska

Psychoterapeuta
Psycholog kliniczny

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

tel. 669 221 993
www.psycholog-przekop.pl
Tarnowo Podgórne
ul. Jasna 8
Psychoterapia indywidualna
Terapia par
Badania psychologiczne
Poradnictwo

PUNKT

PRZYJĘCIA I ODBIORU
DYWANÓW DO PRANIA
Baranowo, ul. Wiosenna 52
Możliwość odbioru dywanów od klienta
czynne w sobotę od 9:00 do 13:00

693 116 803
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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)

BIURO RACHUNKOWE

KAIZEN

• USŁUGI KSIĘGOWE
• OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA •
• BEZPŁATNA POMOC PRZY
ZAKŁADANIU DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ •
PIERWSZY MIESIĄC
OBSŁUGI 50% RABATU!
BARANOWO, UL. SŁONECZNA 12
TEL. 667 117 377
WWW.BIURO-KAIZEN.PL

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

WIST513 035 741

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA „LORWET”

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

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

kom.

Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 41

Eko Dom 21

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

www.wist.poznan.pl

RABAT NA
DOSZCZELNIANIE OKIEN

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

Gabinet Weterynaryjny
WIZYTY DOMOWE

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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HURT - DETAL

Sklep
no
przeniesio19
ą
n
ś
e
na L

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

Przeźmierowo, Leśna 19, pon - pt 9.00 - 18.00

~ 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

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

600 45 37 27

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

www.vadera.com.pl

na facebooku:
vadera.poznan

TWÓJ DOMOWY
FACHOWIEC

Usługi brukarskie
i remontowe
501 617 969

OKNA • ROLETY

NAPRAWA
1a.
665 356 318

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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3D
GINEKOLOG USG
dopochwowe
piersi
POŁOŻNIK

STOMATOLOGIA
ORTODONCJA
IMPLANTY

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

kom. 602 659 208

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

PSYCHOLOG
TRENING
ASERTYWNOŚCI
tel. 660 140 488

KAWALERKA Z TARASEM
PRZEŹMIEROWO
578 902 335
ODDAM W NAJEM

SPRZEDAM
DOM W SADACH
600 45 37 27

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

Spirometria na miejscu

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

GABINET

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

PROTEZY ZĘBOWE

DIETETYCZNA

EKSPRESOWA NAPRAWA
CZYSZCZENIE
NOWOCZESNE PROTEZY
ELASTYCZNE

PRACOWNIA KAŹMIERZ

dr hab. Magdalena
Człapka-Matyasik

TEL. 535 900 848

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

tel.

733 353 483

ul. Tarnowska 33B, 62-080 Lusówko

Pełen zakres usług!
Czynne od poniedziałku do soboty

Zapraszamy
www.stomatologialusowko.pl

PRACOWNIA TECHNIKI
DENTYSTYCZNEJ

specjalista protetyk

PROTEZY
ZĘBOWE

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

WYKONANIE
I NAPRAWA

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

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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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.

Gabinet Weterynaryjny „WolVet”
lek. wet. Michał Woliński

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

787 924 178

PŁYTKI • PANELE
TARASY DREWNIANE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

DOBRA JAKOÂå = NISKA CENA

US¸UGI POGRZEBOWE

KÄRCHER

www.wolvet.com

LOKAL 50 m2
PRZEŹMIEROWO
DO WYNAJĘCIA

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

601 704 832

TEL. 537-700-281

Pełen zakres usług, USG, EKG, RTG
badanie krwi, endoskop
pn-pt 1000-1900, sob. 1000-1200

MALOWANIE

Zapraszamy

MALOWANIE

Pranie oraz czyszczenie
dywanów, wykładzin,
mebli tapicerowanych

tel. 537 700 281

609 036 745

szybko i dokładnie

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

Pogotowie Krawieckie

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

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

www.uslugipogrzebowe-oaza.pl

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

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

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

tel 575 24 50 24
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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Szanowni Goście

~ reklamy

Uprzejmie informujemy że ruszyły zapisy
na grudniowe wigilie firmowe/pracownicze!
Dysponujemy wolnymi terminami w naszej restauracji
Warsztat Smaków w Hotelu Orange Przeźmierowo.
Poniżej aktualne menu w kwotach 50 – 130zł/os.
Rezerwacji terminu oraz więcej informacji można uzyskać
poprzez kontakt z nami:
• Kontakt za pośrednictwem strony
na Facebooku
Restauracja Warsztat Smakow
• Kontakt telefoniczny: 61 651 86 61

Zapraszamy!
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SKŁAD OPAŁU

CHIŃSKI MARKET WIELOBRANŻOWY

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!

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!
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NOWA!
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Restauracja Ptaki i Ryby

Wraz z nowym
szefem kuchni
zmieniamy się dla Was!

Nowe menu:

PRZYSTAWKI
Rillettes z gęsiny
Pate z perliczki żel żurawinowy, pesto ziołowe
Sałatka z perliczki, mix sałat, pieczony burak,
pate z grzybów leśnych, dresing szałwiowy
Jesiotr na sałatce z ciecierzycy, groszek cukrowy,
mix sałat, żel cytrusowy
Carpaccio z sandacza, żel cytrynowy,
dip bazyliowy, owoce kapar
ZUPY
Tradycyjna czernina z łazankami
Zupa rybna z pierożkami z kaszy gryczanej
i grzybami, oliwka pietruszkowa
Delikatny rosół z perliczki z kluseczkami lanymi

WSZYSTKIE GŁÓWNE SKŁADNIKI
POCHODZĄ Z WIELKOPOLSKI!

DANIA GŁÓWNE
Kaczka pieczona z jabłkami, puree z modrej
kapusty, pyzy na parze
Pierogi faszerowane kaczką i perliczką
Pierś z perliczki sous vide, puree z zielonego
groszku, fondant ziemniaczany,
sos bearnaise, piklowane warzywa
Gęsina konfitowana, dyniowe kopytka,
karmelizowane jabłuszko, sos demiglace,
puree z modrej kapusty
Pierś z gęsi sous vide, puree z zielonego
groszku, polenta z kaszy jaglanej,
karmelizowana marchew
Jesiotr na warzywnym ajvarze,
żel cytrynowy, dip ziołowy
Sandacz na maśle, puree dyniowe, risotto
buraczane, piklowane warzywa, sos cytrusowy

15,00 zł
25,00 zł
30,00 zł
35,00 zł
28,00 zł

20,00 zł
20,00 zł
18,00 zł

35,00 zł
25,00 zł

42,00 zł

40,00 zł

45,00 zł
45,00 zł
45,00 zł

Organizacja przyjęć rodzinnych, konferencji,
wesel, komunii oraz imprez okolicznościowych.
Zapraszamy na wigilie i przyjęcia
noworoczne dla firm.

Zostały ostatnie miejsca
na Andrzejki – 30-go listopada!
Serdecznie Zapraszamy!
Hotel Wzgórze Toskanii

ul. Poznańska 35, Przeźmierowo
Restauracja: +48 609 41 63 20
www.wzgorzetoskanii.pl | biuro@wzgorzetoskanii.pl
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