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~ na wstępie

URZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNE
ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 61 89 59 200, fax 61 81 46 118, ug@tarnowo-podgorne.pl
Filia w Przeźmierowie 
62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 75C 
tel. 61 22 75 873, fp@tarnowo-podgorne.pl
www.tarnowo-podgorne.pl
Godziny pracy Urzędu Gminy i Filii:
w poniedziałki 8.30-18.00; wt., śr., czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00
Wójt Tadeusz Czajka przyjmuje:
w poniedziałki 15.00-17.30; w czwartki 14.30-15.45
Prosimy o wcześniejsze umówienie terminu: tel. 61 89 59 201

Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba przyjmuje:  
w Urzędzie Gminy w pon. 15.00-17.00, w czw. 9.00-11.00

W SOBOTY URZĄD NIECZYNNY

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

61 814 62 62

Przychodnia Lekarska 
MED-LUX – Przeźmierowo

61 816 39 00

Przychodnia Lekarska 
VITA-LONGA – Przeźmierowo

61 814 20 41

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

668 694 962
668 694 963

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

61 814 64 30

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

800 909 909

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

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

887 853 689 
887 85 14 61

Filia Urzędu Pocztowego  
w Przeźmierowie, ul. Rynkowa 75 C

887 852 831 

Agencja Pocztowa  
w Przeźmierowie, ul. Ogrodowa 14

61 651 41 51 
801 333 444

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

61 814 69 52

112 Szanowni Państwo!
Ten numer zamykamy w trudnym momencie. Przed 

chwilą została podjęta decyzja o zamknięciu szkół  
i przedszkoli, zamknięte zostały instytucje kultury, obiek-
ty sportowe, odwołane są lub przesuwane na terminy 
późniejsze wydarzenia kulturalne i sportowe. Dlatego  
w ostatniej chwili z łam „Sąsiadki~Czytaj” zniknęło wie-
le zaproszeń i zapowiedzi…

W zamian znajdą Państwo zalecenia i wskazówki jak 
postępować, by minimalizować ryzyko kontaktu z koro-
nawirusem. Zastosujmy je bezwzględnie, nie ma przecież 
potrzeby narażania zdrowia własnego i innych. Włączmy 
też spokój i zdrowy rozsądek.

Przypominamy, że 1 marca zmieniły się zasady za-
gospodarowania odpadów – wzrosła wysokość opłaty  
(26 zł /os miesięcznie), płacimy co miesiąc (a nie jak do-
tąd kwartalnie), jest obowiązek segregacji odpadów (za-
sady przypominamy wewnątrz numeru).
Zapraszam do lektury  

~ Agnieszka Rzeźnik, Redaktor naczelna

Likwidacja azbestu

Informujemy, że od dnia 2 marca można składać wnioski 
o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających 
azbest. Powiat Poznański pokrywa 100% kosztów związa-

nych z likwidacją – demontaż, odbiór, transport oraz uniesz-
kodliwienie. 

Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Tar-
nowo Podgórne, gdzie zostanie on sprawdzony pod względem 
formalnym, a następnie odesłany do Starostwa Powiatowe-
go w Poznaniu. Nabór wniosków trwa w Urzędzie Gminy do  
15 lipca 2020 roku. 

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie interne-
towej www.tarnowo-podgorne.pl 

~ wikoś

Urząd Skarbowy 
odwołany

Ze względu na działania zapobiegające rozprzestrzenia-
niu się koronawirusa zapowiadany na 19 marca dodat-
kowy dyżur pracowników Urzędu Skarbowego Poznań-

-Jeżyce w naszym Urzędzie Gminy w  Tarnowie Podgórnym 
zostaje odwołany.

~ ARz

Na gminnej stronie internetowej: 
www.tarnowo-podgorne.pl 

informujemy o odwołanych oraz przełożonych im-
prezach w związku z koronawirusem. Lista jest  
na bieżąco aktualizowana.
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~ pytanie do wójta

Ty też możesz zadać pytanie!

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

 Tarnowo Podgórne, 11 marca 2020 r.

Szanowni Państwo!

Dzisiaj, tj. 11 marca, Prezes Rady Ministrów wprowadził specjalne  
obostrzenia związane z zapobieganiem szybkiemu rozpowszechnia-
niu się koronawirusa w Polsce.

W związku z tym 12 i 13 marca odwołane zostały zajęcia dydaktyczne we 
wszystkich szkołach i przedszkolach. W tych dniach były jedynie zajęcia 
opiekuńcze, wyłącznie dla tych dzieci, którym rodzice bądź opiekunowie nie 
byli w stanie zapewnić opieki. 

Potem, od 16 do 25 marca wszystkie placówki zostaną zamknięte, co ozna-
cza, że nie odbywają się w nich żadne zajęcia – ani dydaktyczne, ani opie-
kuńcze. Do 25 marca zawieszona zostaje działalność wszystkich świetlic so-
cjoterapeutycznych. 

Żłobki na terenie Gminy będą zamknięte od 16 do 25 marca (jeśli chodzi o 
12 i 13 marca – decyzja należała do dyrektora placówki). 

Do 25 marca nie odbędą się żadne zaplanowane na ten czas imprezy kultu-
ralne i sportowe. Do tego dnia zamknięte będą: Muzeum w Lusowie, Biblio-
teka Publiczna i jej Filie, Pałac Jankowice, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz 
Tarnowskie Termy (Aquapark, saunarium i Piwnica pod Termami). Gminny 
Ośrodek Kultury Sezam jest zamknięty do 31 marca (działają jedynie punkty 
kasowe). 

W autobusach ZTM i TPBUS zawieszona zostaje do odwołania możliwość 
kupowania biletów u kierowców. Zostanie wprowadzony nowy rozkład jaz-
dy.

Apeluję, by ograniczyć wizyty w Urzędzie tylko do tych niezbędnie ko-
niecznych, proszę o korzystanie z kontaktu drogą telefoniczną i mailową 
oraz z aplikacji eUrząd. 

Proszę o bezwzględne przestrzeganie zasad higieny, przede wszystkim  
o dokładne mycie rąk. Zachowujmy rozwagę i zdrowy rozsądek. Nie pani-
kujmy, ale też nie wystawiajmy się niepotrzebnie na ryzyko zakażenia. 

Z poważaniem 
Tadeusz Czajka

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

W przypadku zaobserwowania u siebie niepokojących objawów (kaszel, gorącz-
ka, duszność i problemy z oddychaniem) proszę o niezwłoczny kontakt telefoniczny 
z najbliższym oddziałem chorób zakaźnych (tel. 609 794 670 lub tel. 61 873 92 95, 
504 907 994, 539 524 935, 61 859 03 36).KO
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~ aktualności

Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej miejscowości

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

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

Trwa opracowanie projektu przebudowy ul. Platynowej

Batorowo
Trwa opracowanie dokumentacji dla budowy chodnika 
w ul. Batorowskiej

Ceradz Kościelny
Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę ul. 
Orła

Chyby
Trwa opracowanie dokumentacji dla przebudowy ul. 
Kasztanowej 

Góra
Trwa opracowanie projektu budowy II etapu ścieżki ro-
werowej do granicy z Gminą Kaźmierz

Jankowice
Zawarto umowę na remont elewacji świetlicy i kotłowni

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

Lusowo
Trwa projektowanie ul. Kukułki

Lusówko
Trwa budowa II etapu ścieżki pieszo-rowerowej do Sie-
rosławia 

Trwa budowa ul. Leszczynowej

Przeźmierowo
Zakończono budowę szkoły podstawowej

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

Trwa projektowanie Centrum Integracji Obywatelskiej

Jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu  
gdzie występuje KORONAWIRUS i zaobserwowałeś  

u siebie objawy, takie jak 
GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ I PROBLEMY  

Z ODDYCHANIEM, to:
bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację 

sanitarno-epidemiologiczną

tel. 609 794 670
lub w przypadku nasilonych objawów zadzwoń  

pod numer alarmowy 112
lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału  

zakaźnego – najbliższy oddział dla mieszkańców 
Gminy Tarnowo Podgórne:

tel. 61 873 92 95 dzieci: 504 907 994, 
539 524 935, 61 859 03 36

INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA 

800 190 590  
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Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na prze-
budowę ul. Olszynowej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na prze-
budowę ul. Sosnowej

Trwa przenoszenie stacji transformatorowej przy ul. 
Orzechowej

Sady
Zawarto umowę na remont elewacji świetlicy

Sierosław
Trwa budowa II etapu ścieżki pieszo-rowerowej do Lu-
sówka

Trwa rewitalizacja Pałacu 

Swadzim
Trwa projektowanie dróg osiedlowych

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

Trwa projektowanie Centrum Integracji Obywatelskiej

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

Podczas ferii zimowych po raz pierwszy w Wysogotowie 
odbył się „Dzień Gier”.

Każdy mógł znaleźć coś dla siebie, poczynając od sza-
chów, a kończąc na ping pongu, nie wspominając już o wspól-
nych śpiewach przy karaoke.

Świetlica wypełniła się planszówkami, przy których dzie-
ci nie tylko świetnie się bawiły, ale nawiązały również  nowe 
znajomości.

Kolejny „Dzień Gier” już wkrótce, a na nim UWAGA – do-
datkowa atrakcja dla naszych najmłodszych milusińskich. Ser-
decznie zapraszamy

~ Agnieszka Mitoraj, 
sołtys Wysogotowa

Dzień gier w Wysogotowie

16 marca przypada termin płat-
ności:

· I raty podatku od nieruchomości,
· I raty podatku rolnego,
· I raty podatku leśnego,
· II raty opłaty za gospodarowa-

nie odpadami komunalnymi – za mie-
siąc marzec, obliczona według nowej 
stawki.

Zgodnie z art. 12 § 5 ustawy Ordyna-
cja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. 
z 2019 r., poz. 900 ze zm.), gdy termin 
płatności przypada na sobotę lub dzień 
ustawowo wolny od pracy, termin płat-
ności przesuwa się na następny dzień 
po dniu lub dniach wolnych od pracy. 
Stąd w tym roku, w marcu następuje 
przesunięcie terminu płatności rat po-
datków z 15 (niedziela) na 16 (ponie-
działek) marca.

Niezapłacenie podatku lokalnego 
w ustawowym terminie jest zaległością 
podatkową i podlega egzekucji wraz 
z należnymi odsetkami. Stawka odse-
tek od zaległości podatkowych w sto-
sunku rocznym wynosi 8,00 % kwoty 
zaległości w skali roku (Obwieszcze-
nie Ministra Finansów z dnia 4 stycz-
nia 2016r. w sprawie stawki odsetek 
za zwłokę od zaległości podatkowych, 
obniżonej stawki odsetek za zwłokę od 
zaległości podatkowych oraz podwyż-
szonej stawki odsetek za zwłokę od za-

ległości podatkowych – M.P. z 2016 r., 
poz. 20). 

W przypadku otrzymania upomnie-
nia, do zapłaty pozostaje poza zale-
głością podatkową – kwota odsetek od 
zaległości podatkowych oraz koszty 
upomnienia wynoszące 11,60 zł (Roz-
porządzenie Ministra Finansów z dnia 
11 września 2015 r. w sprawie wyso-
kości kosztów upomnienia skierowa-
nego przez wierzyciela do zobowią-
zanego przed wszczęciem egzekucji 
administracyjnej – Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1526). 

Jednocześnie informujemy, że egze-
kwowaniem zaległości podatkowych 
zajmuje się Biuro Windykacji (dane 
kontaktowe dostępne są na naszej stro-
nie internetowej w zakładce Kontakt). 

Punkt Kasowy Banku Śląskie-
go 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 fizycz-
nymi, wpłat z tytułu podatku od nieru-
chomości, podatku rolnego oraz podat-
ku leśnego, dokonywać mogą również 
u sołtysa danej miejscowości.

~ Jarosław Kabaciński, Kierownik  
Wydziału Podatków Lokalnych

Wydział Podatków 
Lokalnych przypomina
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Stoisko tarnowskiego Liceum 

Stoisko Zespołu Szkół Technicznych

Nasze dwie szkoły ponadpodstawowe – Zespół Szkół 
Technicznych i Liceum Ogólnokształcące – prezento-
wały swoją ofertę na Targach Edukacyjnych. 

– Zainteresowanie szkołą było bardzo duże – mówi Dyrek-
tor ZST Agata Herda. – Na naszym stoisku gościliśmy nie tylko 
mieszkańców naszej Gminy, ale również uczniów i rodziców 
z okolicznych miejscowości. Pytano o zawody, praktyki, klasy 
patronackie. 

Na Targach Edukacyjnych

Stoisko Zespołu Szkół Technicznych powstało przy współ-
pracy z partnerami szkoły, którzy przekazali materiały infor-
macyjne przybliżające specyfikę zawodów, a Imperial To-
bacco Polska zamontowało maszynę dedykowaną przyszłym 
mechatronikom. 

Również na stoisku Liceum pytano o ofertę szkoły, profile 
i przewidywane progi punktowe. Tu na pytania odpowiadali 
obecni uczniowie tej szkoły. ~ ARz

Wójt Tadeusz Czajka wziął 
udział w Ogólnopolskiej 
Konferencji Samorządu 

i Edukacji „Oświata Przyszłości”, któ-
ra odbywała się 3 i 4 marca w Lubli-
nie. W ramach bloku poświęconego 
szkolnictwu branżowemu uczestniczył 
w panelu dyskusyjnym poświęconym 
dobrym praktykom w zakresie współ-
pracy samorządu z biznesem. Wspólnie 
z Ryszardem Balcerkiewiczem – wła-
ścicielem firm Balma i Noti oraz Pre-
zesem TSP – prezentował naszą wspól-
ną koncepcję utworzenia Zespołu Szkół 
Technicznych Tarnowo Podgórne oraz 
promowania oferty edukacyjnej wśród 
uczniów, rodziców i przedsiębiorców. 
Z kolei dla Dyrektor ZST Agaty Herdy 
cenne były praktyczne uwagi, wskazów-
ki i spostrzeżenia od kierujących podob-
nymi placówkami w Polsce.

~ ARz 

O ZST na ogólnopolskiej konferencji
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Karnawał to czas radości i zabawy nie tylko dla doro-
słych, ale też dla dzieci.

Bale karnawałowe dla najmłodszych to przede 
wszystkim możliwość przeistoczenia się w inne osoby i po-
stacie z bajek. Dzieci uwielbiają takie wydarzenia i czekają na 
nie, bo właśnie podczas balu spełniają się ich marzenia. 

16 lutego pięknie udekorowana sala balowa świetlicy w Ba-
ranowie przyjęła najmłodszych mieszkańców. Nasi mali milu-
sińscy przybyli bardzo licznie, całymi rodzinami. 

Frekwencja dopisała. Przygotowano dla uczestni-
ków wiele atrakcji, choćby pokaz iluzjonisty, w którym 
współuczestniczyły dzieci. Animatorzy zadbali o urozmaiconą 
zabawę taneczną w rytmach znanych i wesołych melodii, prze-
plataną konkursami z nagrodami. Było też malowanie buziek 
dzieciom i skręcanie zabawnych balonów. Energii wszystkim 
śmiałkom dodawał przygotowany poczęstunek, napoje gaszą-
ce pragnienie oraz słodkie co nieco, m.in. lubiana przez dzieci 
wata cukrowa.

To był naprawdę wyjątkowy dzień, to czas radości i uśmie-
chu. Roześmiane i szczęśliwe buzie dzieci są najlepszą nagrodą 
dla organizującej cały balik Ani Stoińskiej i osób, które poma-
gały w organizacji. Ten czas minął jak zaczarowane pięć mi-
nut. Każde dziecko wracało do domu z drobnym upominkiem.

Balik odbył się dzięki środkom i wsparciu Rady Sołeckiej 
Baranowa oraz sponsorowi – firmie Salko, która obdarowała 
nas pysznymi cukierkami. Podziękowania dla wolontariuszek 
ze Szkoły Podstawowej w Baranowie im. Polskich Noblistów 
i również wszystkich pozostałych osób, które włączyły się do 
pomocy. Taka impreza jest tylko raz w roku, a wspomnienia 
pozostaną w pamięci dzieci na wiele lat. Do zobaczenia za rok. 

~ E.B.

Balik Karnawałowy w Baranowie

10 lutego w świetlicy w Wysogotowie pachniało, skwierczało, gotowało się 
– a to wszystko za sprawą Rafała Maciejewskiego, właściciela Restau-
racji „Kuchnia Rafała”, który wraz z seniorami przyrządzał wyśmienite 

polędwiczki w sosie kurkowym z półfrancuskimi kluseczkami. Podczas gotowania 
panowała iście rodzinna atmosfera, a dania wyszły pyszne. Kolejne kulinaria miały 
miejsce 9 marca. Seniorzy tym razem poznawali tajniki przyrządzania zupy gulaszo-
wej i słodkiego deseru Panna Cotta.

~ Agnieszka Mitoraj,  
sołtys Wysogotowa

W niedzielne popołudnie ci 
mali i ci trochę więksi wraz 
z klaunem i myszką Miki 

wybrali się w podróż dookoła świata. 
Podróży towarzyszyły liczne zabawy, 
gry, tańce, malowanie buziek – jednym 
słowem dwie godziny wspaniałej za-
bawy. W podziękowaniu za udział każ-
de dziecko zostało obdarowane małym 
upominkiem.
 ~ Agnieszka Mitoraj,  

sołtys Wysogotowa

Kulinarne warsztaty dla seniorów 
to strzał w dziesiątkę

Balik Przebierańców w Wysogotowie
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Sołtys wraz z Radą Sołecką Tar-
nowa Podgórnego zapraszają za-
interesowanych mieszkańców do 

wzięcia udziału w Misterium Męki 
Pańskiej. Tradycyjnie w sobotę poprze-
dzającą Niedzielę Palmową w tym roku: 
4 kwietnia o godz. 20.00 po zmierz-
chu na Cytadeli Poznańskiej (Plac pod 
Dzwonem Pokoju), odbędzie się wielkie 
duchowe i artystyczne przedstawienie  
przygotowujące do świąt Wielkiej Nocy. 

Wyjazd na MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ

To największe widowisko pasyjne 
w Europie, majestatyczna produkcja 
przygotowywana przez blisko tysiąc-
osobowy zespół składający się z trzy-
stu aktorów, trzystu chórzystów, wraz 
z orkiestrą symfoniczną, trzystu harce-
rzy rozświetlających pochodniami Dro-
gę Krzyżową oraz licząca sto osób ekipa 
realizacyjna. Misterium Męki Pańskiej 
na poznańskiej Cytadeli, odbywające 
się raz do roku, pozwala przeżyć ostat-
nie godziny z życia Chrystusa, począw-
szy od wjazdu do Jerozolimy, po Jego 
śmierć i Zmartwychwstanie. Ponadto 
wykorzystane nowoczesne środki tech-
niczne i artystyczne, takie jak: światło, 
dźwięk, obraz, przejmująca muzyka 
i śpiew chóralny oraz efektowne kostiu-
my i imponująca scenografia, współtwo-
rzą niepowtarzalny, niezwykły spektakl, 

łączący tradycyjny przekaz z nowocze-
sną oprawą medialną.

Wyjazd organizowany przez Sołtysa 
i Radę Sołecką w dniu 4 kwietnia 2020 
roku o godz. 18.00 z parkingu zlokalizo-
wanego przy kościele w Tarnowie Pod-
górnym. Powrót po zakończeniu insce-
nizacji (trwającej co najmniej 80 min), 
ok. godz. 22.00 z miejsca wskazanego 
przez kierowcę. Koszt udziału w wy-
jeździe to 10 zł (obejmujący dopłatę do 
transportu). Wskazane jest zabranie wła-
snego małego rozkładanego siedziska. 
Zapisy wraz z wpłatą u Sołtysa Piotra 
Owczarza po wcześniejszym uzgodnie-
niu telefonicznym pod nr 603 601 933.

Więcej informacji na stronie: https://
misterium.eu/

~Barbara Przyjemska
Sołectwo Tarnowo Podgórne

14 lutego na świetlicy w Sadach 
odbył się balik karnawałowy 
dla naszych najmłodszych 

mieszkańców. Nasi mali, kolorowi mi-
lusińscy przez dwie godziny z uśmie-
chem na twarzy tańczyli, bawili się oraz 
brali udział w zabawach i konkursach 
edukacyjnych. Dla nabrania sił zajadali 
się słodyczami, a pragnienie gasili pysz-
nymi napojami. 

~ Sołtys Elżbieta Nowaczyk

Balik w Sadach 
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Taka konferencja odbyła się po raz pierwszy. 6 marca 
w Pałacu Jankowice spotkały się kobiety – mieszkanki 
Gminy Tarnowo Podgórne. 

Konferencję otworzyła I Zastępca Wójta Ewa Noszczyń-
ska-Szkurat, która objęła to wydarzenie swoim matronatem. 
Przypomniała, że w tym roku przypada 30-lecie samorządu 
gminnego (8 marca 1989 r. została uchwalona ustawa o sa-
morządzie terytorialnym). Porównała także Gminę do kobiety: 
gospodarnej, rozważnej, zaradnej i nowoczesnej. Przytoczyła 
kilka danych statystycznych – kobiety to 52% mieszkańców 
Gminy (ok. 14 000), kobiety są przedsiębiorcze (ponad 2000 
zarejestrowanych działalności gospodarczych na terenie Gmi-
ny prowadzą panie) i są bardzo aktywne – są radnymi, sołty-
sami, prowadzą organizacje pozarządowe, kierują gminnymi 
jednostkami i spółkami.

Potem w krótkiej części artystycznej wystąpiła Karolina 
Modzelewska (radna naszej Gminy), która przy fortepiano-
wym akompaniamencie Marcina Dęgi, zagrała na flecie po-
przecznym cztery utwory związane z kobietami m.in. utwór 
z musicalu Evita czy wariacje na temat opery Carmen.

Następnie odbyła się dyskusja zaproszonych panelistek, 
w której udział wzięły:

- Ewa Noszczyńska Szkurat, I Zastępca Wójta, 
- Violetta Kowalczyk, Prezes Metalmex, właścicielka VA 

Gallery,

- Marta Żak-Jędrzejewska, właścicielka Pracowni Pedago-
gicznej Skrzydła, Prezeska Fundacji Mój Mount Everest,

- Ewa Jurasz, Radna i Sołtys Chyb.
Panie rozmawiały o tym, jak to jest być kobietą w Gminie 

Tarnowo Podgórne. Jak tu się żyje, jak pracuje, jak mieszka? 
Czy Gmina jest rzeczywiście kobietą – czy jest to takie oczy-
wiste, czy jednak kobiety jednak muszą akcentować swoją 
obecność w codziennej rzeczywistości? 

Wspominaliśmy też początki samorządności w naszej Gmi-
nie. Doszliśmy do wniosku, że budowanie podstaw samorzą-
du lokalnego nie byłoby możliwe bez udziału kobiet – i tego 
widocznego (już w pierwszej Radzie Gminy pracowały dwie 
panie), i tego mniej niewidocznego, i często niedocenianego 
(a przecież aby radni mogli się spotykać i do późna obradować 
na sesjach Rady i posiedzeniach Komisji, ktoś – w zdecydo-
wanej większości panie – musiał dbać o życie domowe). De-
batę poprowadziła Agnieszka Rzeźnik.

Konferencję zakończyły rozmowy w kawiarni pałacowej – 
była to okazja do rozmów, wymiany pomysłów i spostrzeżeń, 
a przede wszystkim wzajemnego poznawania się. 

~ ARz
Konferencja była relacjonowana na żywo w internecie – ma-

teriał jest dostępny na Facebooku Gminy. 

Bo Gmina jest kobietą!

Od lewej: Agnieszka Rzeźnik,  Ewa Noszczyńska Szkurat,  
Violetta Kowalczyk, Marta Żak-Jędrzejewska, Ewa Jurasz
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6 marca w Pałacu Jankowice odbyła się niezwykła kon-
ferencja pod matronatem I Zastępcy Wójta Ewy Nosz-
czyńskiej-Szkurat. Całkiem spora grupa kobiet oraz kil-

ku mężczyzn zastanawiała się, czy Gmina Tarnowo Podgórne 
rzeczywiście jest kobietą? 

Pierwszym faktem potwierdzającym tę tezę okazały się staty-
styki – 52% naszej lokalnej społeczności to kobiety! Żeby sobie 
jednak pełniej odpowiedzieć na postawione pytanie, trzeba za-
stanowić się, jak definiujemy kobiecość i kobietę. Pewnie tyle, 
ile osób zada sobie to pytanie, tyle będzie definicji. Ja jednak 
pozwolę sobie rozważyć temat wg swojej definicji kobiety, któ-
rą stworzyłam po lekturze książki Iwony Majewskiej-Opiełki 
„Siła kobiecości”: kobieta to przede wszystkim piękno przyno-
szone do świata swoją osobą i swoimi działaniami. 

Nasza Gmina jest zadbana. Odpowiednie służby dbają 

o czystość, o zieleń, o wizerunek zewnętrzny najważniejszych 
instytucji. Możemy cieszyć się pięknymi i długimi trasami ro-
werowymi, zadbaną plażą w Lusowie, najpiękniejszym Pała-
cem w Jankowicach wraz z przylegającym do niego parkiem. 
Jednak, choć ważny, to jednak nie najważniejszy jest wygląd 
zewnętrzny. Kobieta pięknie wyglądająca, a działająca na nie-
korzyść drugiego człowieka, traci swój urok. To, co robimy, 
jakie działania podejmujemy ma zdecydowanie większe zna-
czenie. I tutaj nasza gminna kobiecość się broni, czy wręcz 
pięknie prezentuje. 

Liczne inicjatywy prospołeczne realizowane w naszej Gmi-
nie wspierane finansowo i nie tylko Gminę Tarnowo Podgórne 
mówią same za siebie. Liczne kluby sportowe i fundacje oraz 
stowarzyszenia, w których i młodsi, i starsi mogą realizować 
swoje pasje, dbając jednocześnie o swoją kondycję fizyczną. 
Są działania na rzecz seniorów – czy to wszelkie wydarzenia 
organizowane przez Tarnowskie Centrum Senioralne, Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku, czy też Kluby i Koła Seniora działają-
ce na terenie Gminy czy fundacje „Nigdy nie jest za późno” 
i „Oczy szeroko otwarte”. Są organizacje działające na rzecz 
rodzin - Fundacja Free Time, prowadząca Tarnowski Klub 
Rodziny i organizująca regularnie wieczorne spotkania przy 
grach planszowych i strategicznych, Fundacja Wspierania 
Umiejętności i Rozwoju Inspiria z „Cafe Mama” w Lusowie 
oraz Fundacja Mój Mount Everest, która m.in. poprzez pro-
jekt „Familijna Gmina” wspiera rodziny poprzez inspirujące 
spotkania zabawowe dla rodzin z małymi dziećmi, organizuje 

dyżury pedagogiczne dla rodziców, którzy potrzebują przedys-
kutować kwestie związane z wychowaniem czy rozwojem ich 
pociech. Stowarzyszenie Dar Serc, które już wiele lat uszla-
chetnia naszą Gminę poprzez organizowane akcje krwiodaw-
stwa czy akcje charytatywne dla Polonii. Naprawdę dużo by 
tego wymieniać… Gdybym ujęła wszelkie działania organiza-
cji pozarządowych, które czynią dobro na rzecz innych z naszej 
i nie tylko naszej Gminy myślę, że jedno wydanie „Sąsiadki-
-Czytaj” by tego nie pomieściło. Jest tego naprawdę sporo, 
a każde działanie piękne i realizowane z troską o drugiego 
człowieka, co w moim odczuciu mocno koreluje z cechami ko-
biety. 

Kobieta to także większa wrażliwość na zachowania ludzi, 
ich cierpienie, nierówność społeczną, czy też cieplejszy stosu-
nek do dzieci. I w tej kwestii Gmina Tarnowo Podgórne wyróż-
nia się. Dzieci i młodzież w Gminie mają swój głos, są wysłu-
chiwane i bardzo wspierane w rozwoju swych zainteresowań 
i pasji. Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na wsparcie Sto-
warzyszenia Tarson, czy też skorzystać z oferty Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie Roktar. 
Seniorzy mogą korzystać m.in. z działań opiekuńczych i akty-
wizacyjnych w ramach projektu „Gmina Tarnowo Podgórne 
dla Seniorów” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Tarnowie Podgórnym. 

Kobiecość to zorganizowanie ciepłej atmosfery niemal 
w każdej sytuacji. W naszej Gminie czuje się przede wszyst-
kim chęć przebywania i współdziałania z mieszkańcami, czy to 
na licznych imprezach plenerowych organizowanych w okresie 
wiosenno-letnim, czy na dobrze zorganizowanych imprezach 
integracyjnych, czy też licznych szkoleniach, z których możemy 
korzystać zupełnie bezpłatnie, a które zawsze realizowane są 
w przyjaznej atmosferze, przy dobrej kawie z lokalnej palarni 
kawy, a czasem nawet lampce wina z lokalnej winnicy… 

Kobiecość to także uważność, branie pod uwagę wielu 
aspektów tej samej sytuacji, a przez to działania spokojniejsze 
i wyważone. To współdziałanie i współpraca, a nie rywaliza-
cja. To przede wszystkim zwycięstwo miłości nad egoizmem. 
Taka właśnie jest nasza Gmina Tarnowo Podgórne, Gmina, 
która jest Kobietą! 

~ Marta Żak-Jędrzejewska 
Prezeska Fundacji Mój Mount Everest 

Gmina – Ona

Karolina Modzelewska
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Najwięcej emocji 

wzbudził projekt 

dotyczący  

ul. Wypoczynkowej 

w Baranowie

~ sprawozdanie

Z prac Rady Gminy
Sesja z 25 lutego

XXI Sesja Rady 
Gminy VIII 
kadencji od-

była się 25 lutego. Na opinię wy-
rażoną w formie uchwał ocze-
kiwało tym razem 8 projektów. 
W porównaniu z sesjami po-
przednimi to bardzo mało. Jed-
nak tylko jeden z projektów 
dotyczący miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego terenów usług w rejonie  
ul. Wypoczynkowej w Barano-
wie wymagał rozpatrzenia 64 
uwag. Rozpoczęliśmy od zmo-
dyfikowania Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej oraz znowe-
lizowania uchwały budżetowej 
na bieżący rok. Nowelizacja do-
tyczyła niewielu pozycji w do-

chodach i wydatkach. Rada roz-
patrzyła dwa projekty dotyczące 
zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
dla terenów przy al. Solidarno-
ści, ul. Ogrodowej i ul. 23 Paź-
dziernika położonych w Tarno-
wie Podgórnym oraz terenów 
usługowych w rejonie ul Wypo-
czynkowej w Baranowie. Naj-
więcej emocji wzbudził projekt 
dotyczący ul. Wypoczynkowej 

w Baranowie. Wprowadzenia 
do tematu dokonała Kierownik 
Wydziału Zagospodarowania 
Przestrzennego Natalia Piechota. 
Plan obejmuje powierzchnię ok. 
1,2 ha. Do prac nad planem przy-
stąpiono na podstawie uchwały 
NR IV/35/2010 r. Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne. Plan do pu-
blicznego wglądu był wyłożony 
pięciokrotnie. Trzykrotnie za po-
przedniej kadencji i dwukrotnie 
obecnej. W terminie zbierania 
uwag (do dnia 19 listopada 2019 
r.) wpłynęły cztery pisma z uwa-
gami, z czego trzy uwagi zosta-
ły uwzględnione przez Wójta. 
Uwzględnienie uwag nie wyma-
gało ponowienia procedury. Przy 
procedowaniu tego projektu 
Rada pochyliła się nad 64 uwa-
gami. W dyskusji oprócz rad-
nych uczestniczył przedstawiciel 
Stowarzyszenia na rzecz walki 
z hałasem oraz ochrony dzie-
dzictwa przyrodniczego Jezio-
ra Kierskiego oraz przedstawi-
ciel właściciela terenu. Uchwała 
sprawie miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzenne-
go terenów usług w rejonie ul. 
Wypoczynkowej w Baranowie 
została przyjęta osiemnastoma 
głosami za przy jednym wstrzy-
mującym się. Wejście w życie 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenów 
usług w rejonie ul Wypoczyn-
kowej w Baranowie, pozwoli na 
zagospodarowanie i zabudowę 
przedmiotowego terenu w spo-
sób wpisujący się w otaczającą 
przestrzeń w kontekście położe-
nia w sąsiedztwie Jeziora Kier-
skiego. Stworzy też podstawy 
prawne do wydawania decyzji 
administracyjnych dotyczących 
zagospodarowania przedmioto-
wego terenu, włącznie zgodnie 
z planem. Zarówno Stowarzy-
szenie i przedstawiciel właści-
ciela nie byli całkowicie zado-
woleni z tego rozwiązania. 

Podjęto decyzję w sprawie 
przyznania dotacji celowej na 
prace konserwatorskie, restaura-
torskie oraz roboty budowlane 
przy zabytku w gminnej ewiden-
cji w Batorowie. Jest to budynek 
po byłej szkoły z piękną historią. 

Ponadto nadano nazwę ul. Sta-
nisława Zbierskiego w Tarno-
wie Podgórnym. Dokonano uzu-
pełnienia Regulaminu czystości 
i porządku na terenie Gminy 
Tarnowo Podgórne, co wynika-
ło z błędu pisarskiego. Przyjęto 
uchwałę w sprawie szczegóło-
wych zasad ponoszenia odpłatno-
ści za pobyt w ośrodkach wspar-
cia, będących schroniskami dla 
osób bezdomnych i schroniska-
mi dla osób bezdomnych z usłu-
gami opiekuńczymi. 

Odpowiedziami Wójta na in-
terpelacje radnych i wolnymi 
głosami zakończono XXI sesję 
Rady Gminy o 21.30. Kolejna 
sesja odbędzie się 24 marca.

~ Krystyna Semba
Przewodnicząca Rady Gminy
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Pomniki, figury czy rzeźby to powszechny element kra-
jobrazu, Na co dzień często ignorujemy ich obecność, 
a tymczasem często są świadectwem wysokiego kunsz-

tu artystycznego albo pamiątką intrygujących wydarzeń. Na 
szczęście ostatnio pomniki stały się bliższe ludziom, bo swo-
ista moda część z nich strąciła z piedestału na… ławeczki.

Na ławce przed budynkiem Urzędu Gminy w Suchym Lesie 
można spotkać Wojciecha Bogusławskiego. Rzeźba słynnego 
dramatopisarza przypomina, że urodził się w pobliskim Glin-
nie, dziś leżącym w granicach poligonu Biedrusko. W cen-
trum Lubonia, na placu swego imienia przysiadł Edmund 
Bojanowski. Ten katolicki błogosławiony działał na rzecz naj-
młodszych, stąd też obok jego figury znalazły się dzieci i zjeż-
dżalnia (!). W Luboniu warto też zobaczyć słynnego Siewcę 
zdobiącego zabytkowe osiedle przyfabryczne. Najbardziej 
znany luboński pomnik doczekał się nawet brata bliźniaka, 
stojącego przed Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.

Promenadą do pomnika 
Urokliwa promenada nad Jeziorem Kórnickim prowadzi 

obok ławeczki Wisławy Szymborskiej. Poetka urodziła się kil-
kadziesiąt metrów dalej, w części Kórnika zwanej Prowentem. 
Noblistka skromnie stoi z boku ławki, na której rozsiadł się kot 
– „bohater” jednego z jej wierszy.  Rzeźbione zwierzęta (dzik 
i pies) strzegą też kórnickiego zamku, a na rynku w Oborni-
kach wodę z fontanny „piją” kamienne gołębie. 

Rzeźby zasiedlają również nadrzeczne bulwary. Nad Ka-
nałem Mosińskim przystanął sympatyczny Elegant z Mosiny, 
a nadwarciańska promenada w Śremie to swoista aleja gwiazd, 
z figurami słynnych mieszkańców miasta: Heliodora Święcic-
kiego, księdza Piotra Wawrzyniaka i Jerzego Jurgi. Konty-
nuując przechadzkę przez ogrody Muzeum Śremskiego do-
trzeć można do rzeźb Magdaleny Abakanowicz, wykonanych 
w tamtejszej Odlewni Żeliwa. Trasa spacerowa po prawo-
brzeżnej części miasta pozwoli odszukać dziewczynkę z za-
pałkami oraz Śremskiego Dobosza, jeden z najładniejszych 
pomników powstania wielkopolskiego. Z tym zrywem zwią-
zana jest również ciekawa rzeźba Powstańca Wielkopolskiego 
na cmentarzu w Buku. Świadectwem II wojny światowej jest 
z kolei figura na grobie żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego 
w Owińskach oraz zaskakujący pomnik poległych milicjan-
tów w Czerwonaku. 

Ślady dawnych czasów
Kto by pomyślał, że podpoznańska Dąbrówka swoją świet-

ność przeżywała już w IX i X wieku?! Świadczy o tym od-
krycie przedpiastowskiego grodu, który niedawno doczekał 
się efektownej makiety. Oryginalną pamiątką przeszłości jest 
też tajemniczy drewniany słup w sercu Puszczy Zielonki. Czy 
to podstawa rzeźby św. Jana Nepomucena, słup graniczny, 

a może... postument posągu Światowida? Ta zagadka nadal 
pozostaje niewyjaśniona.

Rzeźby niezwykłe
Ogród Kultur i Tolerancji przy Muzeum Arkadego Fiedle-

ra w Puszczykowie to przestrzeń zaludniona przez liczne fi-
gury. Stoją tam nie tylko kopie rzeźb z egzotycznych zakąt-
ków świata, ale i współczesne prace Vahana Bego. Równie 
oryginalnym artystą był ksiądz Zygmunt Humerczyk, któ-
ry w Ceradzu Kościelnym pozostawił po sobie rzeźby, bu-
dzące skojarzenia z pracami słynnego Władysława Hasio-
ra. Koniecznie trzeba też zobaczyć, z czego dawny proboszcz 
zbudował nietuzinkowe ogrodzenie plebanii.

Wydawałoby się, że figura św. Józefa w Swarzędzu to nic 
niezwykłego. Patron miasta został jednak przedstawiony nie-
typowo: jako młody mężczyzna bez charakterystycznej brody. 
Swarzędzanie wymyślili też ciekawy sposób na upamiętnienie 
swych rzemieślniczych tradycji, w miejsce pomników stawia-
jąc w przestrzeni miasta specjalne, okolicznościowe meble. 

~ Piotr Basiński
Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna

Z piedestału na ławeczkę.

Tropem pomników wokół Poznania

„Turystyczne PLOTki”: w ramach cyklu wspólnie z Poznańską Lokalną Or-
ganizacją Turystyczną (PLOT) przybliżamy nasze atrakcje i ofertę naszych 
sąsiadów, by zachęcić do samodzielnego poznawania mniej lub bardziej 
znanych turystycznych perełek okolic Poznania. Kolejne teksty cyklu uka-
żą się równolegle na łamach informatorów samorządowych 12 gmin człon-
kowskich PLOT oraz w Naszym Głosie Poznańskim.

Spacerując po naszej Gminie warto zwrócić na księdza  
Zygmunta Humerczyka, byłego proboszcza Ceradza Kościelnego
 Fot A.Rzepkowski
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~ aktualności

Rewir Dzielnicowych w Baranowie wraz ze Strażą 
Gminną Tarnowo Podgórne w ramach planów działań 
priorytetowych w związku z informacjami od miesz-

kańców gminy Tarnowo Podgórne podczas konsultacji spo-
łecznych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca dokonywać 
będą kontroli zdiagnozowanego zagrożenia tj. 

Rejon zdiagnozowanego zagrożenia: Wysogotowo  
ul. Batorowska: Zdiagnozowane zagrożenia: wykroczenia 
w ruchu drogowym, niestosowanie się kierowców pojazdów 
ciężarowych do znaków ograniczających tonaż

dzielnicowy mł. asp.. Daniel Kamiński tel. 786 936 081 
Rejon zdiagnozowanego zagrożenia: Baranowo, Os. Ru-

binowe: Zdiagnozowane zagrożenia: włamania do domów 
i kradzieże pojazdów,

dzielnicowy st. asp. Daniel Ryczek tel. 786 936 076
Rejon zdiagnozowanego zagrożenia: Tarnowo Podgórne 

ul. Sowia: Zdiagnozowane zagrożenia: wykroczenia w ruchu 
drogowym, wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych przez 
kierowców pojazdów osobowych oraz niekorzystanie przez 
pieszych użytkowników ruchu z kamizelek odblaskowych po 
zmroku.

dzielnicowy asp. Agata Komin wz. st. post. Krzysztof Byczek 
tel. 786 936 075

Rejon zdiagnozowanego zagrożenia: Lusowo ul. Nowa: 
Zdiagnozowane zagrożenia: wykroczenia w ruchu drogowym, 

niestosowanie się kierowców pojazdów do znaku B-25, zakaz 
wyprzedzania,

dzielnicowy mł. asp. Damian Michniewski tel. 786 936 077 
Rejon zdiagnozowanego zagrożenia: Lusówko ul. Do-

piewska: Zdiagnozowane zagrożenia: wykroczenia w ruchu 
drogowym, niestosowanie się kierowców pojazdów ciężaro-
wych do znaków zakazu, ograniczających tonaż, 

dzielnicowy mł. asp. Marcin Piasek tel. 516 903 455

Zakładanym celem do osiągnięcia będzie ograniczenie wy-
stępowania włamań do domów, kradzieży pojazdów, jak rów-
nież ograniczenie wykroczeń w ruchu drogowym, a tym sa-
mym poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy 
Tarnowo Podgórne.

W przypadku informacji oraz sugestii mieszkańców o in-
nych rejonach zagrożonych w Gminie, w których niezbędna 
jest interwencja Policji i Straży Gminnej, będą one podda-
wane szczegółowej analizie i zlecane do realizacji dzielnico-
wym Rewiru Dzielnicowych Referatu Prewencji KP w Tarno-
wie Podgórnym z siedzibą w Baranowie oraz Straży Gminnej 
w Tarnowie Podgórnym w celu wyeliminowania zjawiska pa-
tologii społecznej, co wiąże się z poprawą bezpieczeństwa 
mieszkańców naszej Gminy. 

~ asp. sztab. Sebastian Kołodziejczyk
kierownik RD Baranowo

Plany działań priorytetowych 2020

Twórcy pierwszego na świecie bezprzewodowego ste-
toskopu czy największa fabryka sushi w Polsce mogą 
pochwalić się prestiżowym tytułem „Poznańskiego Li-

dera Przedsiębiorczości. Do kogo w tym roku trafi to wyróż-
nienie? Trwa nabór wniosków firm, które notują sukcesy na 
rynku, cechuje je przedsiębiorczość, wrażliwość społeczna, 
a także posiadają ciekawą ofertę oraz rzetelnie wywiązują się 
ze swoich zobowiązań. Od tego roku zwiększa się zasięg tery-
torialny konkursu. Tym razem do udziału zaproszone są firmy 
z całej Metropolii Poznań. Druga nowość to dodatkowe kry-
terium oceny firmy pod względem działań na rzecz ochrony 
środowiska i ekologii.

Do udziału w bezpłatnym konkursie zaproszone są średnie, 
małe  i mikroprzedsiębiorstwa  oraz start-upy. – Konkurs na 
stałe wpisał się już w kalendarz gospodarczy regionu. Przy-
kłady naszych laureatów pokazują, że udział w tym przedsię-
wzięciu bardzo się opłaca. – mówi Jan Grabkowski, starosta 
poznański.  – Bardzo mnie cieszy, że zgłaszają się do nas coraz 
młodsi wiekiem przedsiębiorcy, którzy z powodzeniem realizu-
ją swój pomysł na biznes.

W dotychczasowych szesnastu edycjach konkursu udział 
wzięło łącznie blisko 900 firm z Poznania oraz powiatu po-
znańskiego. Oprócz prestiżowego tytułu zwycięzcy mogą li-
czyć na atrakcyjne nagrody, w tym m.in. na bezpłatne studia 
podyplomowe na Politechnice Poznańskiej, Uniwersytecie 

Ekonomicznym czy UAM, obsługę rachunku dla biznesu 
przez PKO BP czy bezpłatne stoiska na MTP. Tegoroczna pula 
nagród wynosi ok. 180 tys. zł.

Każda startująca firma musi poddać się ocenie merytorycznej 
na wysokim poziomie. Od kilku lat jest ona prowadzona przez 
ekspertów z firmy Grant Thornton, która ma ugruntowaną pozy-
cję na rynku firm doradczych w Polsce. – Oceniamy firmy pod 
względem finansowym, innowacyjności, czy dynamiki rozwoju. 
Nowością w tym roku jest kryterium ekologiczne. Podmioty bę-
dziemy weryfikować między innymi pod kątem rozwiązań ener-
gooszczędnych czy tego w jaki sposób radzą sobie ze składowa-
niem i sortowaniem odpadów – wyjaśnia Mariusz Maik, z Grant 
Thornton, partnera merytorycznego konkursu. 

Zgłoszenia można przesyłać do 31 marca. Formularze 
i szczegółowe informacje na stronie: www.pfpp.com.pl/li-
dermsp oraz pod numerem telefonu: 61 8418 826. Formularz 
wraz z załącznikami można przesyłać także drogą elektronicz-
ną na adres lidermsp@powiat.poznan.pl, następnie podpisane 
przez osobę uprawnioną „Oświadczenia kandydata do tytułu 
Poznański Lider Przedsiębiorczości” należy złożyć lub prze-
słać pocztą tradycyjną na adres biura konkursu: Starostwo Po-
wiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konkurs o tytuł „Poznań-
skiego Lidera Przedsiębiorczości”.

~ Dagmara Orlik, TCWP (materiał nadesłany)

XVII edycja konkursu o tytuł 
„Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”
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~ stowarzyszenia

Fundacja „Oczy Szeroko Otwarte” kontynuuje projekt 
dostarczając swoim podopiecznym mnóstwo radości 
i wzruszeń. Celem naszych działań jest by nasi pod-

opieczni włączali się aktywnie w życie, które toczy się wokół 
nich. 

14 stycznia w świetlicy w Swadzimiu rozpoczęliśmy tego-
roczny cykl spotkań z seniorkami – podopiecznymi Fundacji. 
Miło było spotkać się w gronie znajomych. Porozmawiać przy 
kawie i przywołać świąteczny klimat przy śpiewaniu kolęd. 
Panie miały okazję zapoznać się z tradycją Orszaku Trzech 
Króli, w którym zarząd Fundacji brał udział. Podobnie jak 
uczestnicy wydarzenia nasze panie otrzymały orszakowe ga-
dżety.

2 lutego spotkałyśmy się w świetlicy w Swadzimiu. Po krót-
kich pogaduchach odbyły się warsztaty plastyczne, na których 
wykonywałyśmy kwiaty do palm wielkanocnych. Wszystkie 
Panie zaangażowały się w prace, każda zgodnie ze swoimi 
uzdolnieniami. Miło było patrzeć jak wspólne działania przy-
noszą wspaniałe efekty. Krojenie krepy, formowanie płatków 
i kwiatów to również wspaniałe ćwiczenia manualne – połą-
czenie przyjemnego z pożytecznym. Nasze palmy będzie moż-
na oglądać w Niedzielę Palmową w Lusowie i Przeźmierowie.

26 lutego pierwsza grupa Seniorek skorzystała z sali sen-
sorycznej Pałacu w Janowicach. Jak się okazało był to strzał 
w przysłowiową dziesiątkę. Masujące fotele, naświetlania 
przy relaksującej muzyce oraz gra świateł i aromaterapia zre-
laksowały i naładowały akumulatory wszystkim uczestnikom. 

Dziękujemy Dyrektor Monice Rutkowskiej za wyrażenie zgo-
dy na korzystanie z sali mimo tak dużego obłożenia. 4 marca 
kolejna grupa miał okazję skorzystać z tych atrakcji. 

7 marca rozpoczęliśmy sezon kulturalny w Centrum Kultu-
ry Przeźmierowo. Mieliśmy przyjemność wysłuchać koncertu 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tarnowa Podgórnego z okazji 
Dnia Kobiet. Zachwycili nas młodzi muzycy, zaproszeni soli-
ści oraz wspaniała atmosfera na sali.

~ Zarząd Fundacji „Oczy Szeroko Otwarte” 
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Z kroniki spotkań podopiecznych  
Fundacji

„Siła jest we mnie”– tak nazwaliśmy projekt, któ-
ry będzie realizować Fundacja Trifolium do końca 2020 roku 
wraz z Gminą Tarnowo Podgórne. Nazwa nie jest przypad-
kowa. Każdy z nas ma podobne potrzeby, a jednocześnie róż-
nimy się na wielu poziomach. Mamy inne temperamenty, inne 
doświadczenia życiowe i w inny sposób przyswajamy wiedzę. 
Ale wszyscy bez wyjątku posiadamy wartość i cenne zasoby 
jako ludzie. Nie każdy jednak ma świadomość drzemiącego 
wewnątrz potencjału. Wiele osób z powodu pojawiających 
się na drodze życiowej niepowodzeń obniża poczucie własnej 
wartości skazując się na dalsze porażki. Naszym zadaniem, po-
przez coaching indywidualny, będzie wydobycie posiadanego 
potencjału i uświadamianie istnienia tych zasobów.  Coaching 
to inaczej mówiąc ustrukturyzowana rozmowa ze specjalistą. 
Rozmowę, która jest kluczem do osiągnięcia poprawy jako-
ści życia, postanowiliśmy wzbogacić ciekawymi narzędziami.  
Dobierając je do projektu inspirowaliśmy się tymi, które są 
często używane w terapiach poznawczo-behawioralnych i po-
magają głębiej lub po prostu z innej perspektywy spojrzeć na 
istniejący problem.

Siła jest we mnie, w Tobie, w nas wszystkich. My pomoże-
my ją odnaleźć.

Wszystkie  panie, które potrzebują zmiany, czują się niedo-
ceniane lub po prostu szukają wsparcia przy odnajdywaniu tej 
właściwej drogi zapraszamy do uczestnictwa. 

Projekt jest przygotowany z myślą o 20 kobietach w wieku 
od 18 do 100 lat.

W ramach projektu przygotowane są trzy, około godzinne 
profesjonalne sesje przeprowadzane indywidualnie z każdą 
uczestniczką. 

Dzięki przychylności Gminy i zaangażowaniu społeczne-
mu pracowników Fundacji udział w projekcie jest całkowicie 
bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy przez stronę fundacji http://www.fundacjatrifolium.
org.pl/kontakt/

~ Fundacja Trifolium
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Siła jest we mnie
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~ stowarzyszenia

Kolejki przy stanowiskach rekrutacyjnych 40 minut 
przed rozpoczęciem spotkania! Prezentacja dotych-
czasowych działań, uściski oraz serdeczne i motywu-

jące rozmowy z wolontariuszami oraz osobami, które dzięki 
Fundacji ,,Nigdy nie jest za późno’’ odzyskały wiarę w siebie 
i spełniły swoje marzenia! Tak wyglądało nasze spotkanie in-
formacyjno-rekrutacyjne, które odbyło się 22 lutego w Świe-
tlicy w Baranowie. Mamy komplet uczestników w projektach 
„Piękni i zadbani w każdym wieku”, „Senior Active Dance” 
oraz w projekcie „Namaluj swój świat”, które będą współfi-
nansowane z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne.

Nadal możecie dołączyć do otwartych projektów takich jak 
„Akademia Starszych Orłów” czy „Babcię i Dziadka do ko-
chania zaadoptujemy”, które będziemy realizować w partner-
stwie ze Szkołą Podstawową w Przeźmierowie. Oba projekty 
mają na celu budowanie przyjacielskich relacji i więzi mię-
dzypokoleniowych. W pierwszym z nich młodzież będzie za-
poznawać seniorów z nowymi technologiami i łatwo dostęp-
nymi aplikacjami na telefon, które ułatwiają życie. Pokażemy 
jak bezpiecznie zrobić zakupy, zarejestrować się u lekarza lub 
zapłacić rachunki bez wychodzenia z domu! Będziemy się 
spotykać z ciekawymi ludźmi, podróżnikami i sportowcami 
oraz integrować się na warsztatach kulinarnych i na kręgielni. 

W projekcie „Babcię i Dziadka do kochania” chcemy nieść 
radość samotnym, starszym osobom z całej Polski, do których 
będziemy pisać listy i wysyłać kartki okolicznościowe. Tym, 
którzy mieszkają na terenie Gminy Tarnowo Podgórne i się 
do nas zgłoszą, będziemy dodatkowo pomagać w sezonowych 
pracach ogrodowych. Będziemy też spisywać Wasze historie, 
by ocalić je od zapomnienia i spotykać się z Wami, bowiem 
jesteśmy przekonani, że uśmiech, przyjacielski dotyk oraz 
wspólnie spędzony czas to najważniejsze rzeczy, którymi mo-
żemy uszczęśliwić i obdarować drugiego człowieka. Tak się 
dzieje podczas naszych cyklicznych wizyt w Domu Seniora 
w Kobylnikach. Mieszka tam wiele osób, które obdarzyliśmy 
miłością i dla których jesteśmy jak Rodzina. Zresztą zobacz-

cie sami co o nas piszą: Fundacja „Nigdy nie jest za późno” 
wspiera duchowo naszych Podopiecznych, dając im uśmiech, 
życzliwość i dobre słowo. My natomiast pochwalamy działania 
Fundacji i jej wolontariuszy, którzy są naszymi przyjaciółmi. 
Pomagają i motywują nie tylko Seniorów, ale ludzi w różnym 
wieku, w tym młodzież. Gdybyście mieli dylemat gdzie prze-
kazać swój 1% podatku, to zachęcamy do wsparcia Fundacji, 
która z nami ściśle współpracuje i towarzyszy nam w wielu 
ważnych momentach. 

Z wiosennymi pozdrowieniami

~ Maja Stępień, Prezes Fundacji  
„Nigdy nie jest za późno”

Chcesz się zgłosić do projektów lub zostać naszym wolonta-
riuszem dzwoń – 608 064 244

Pisz fundacja@nigdyniejestzapozno.org i obserwuj nas na 
https://www.facebook.com/fundacjanigdyniejestzapozno/

Nowy sezon rozpoczęty!
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~ stowarzyszenia

Antosia, Jagódka i dwóch Szymków – to czwórka 
mieszkańców Lusówka i okolic (jeden z Szymków 
jest z Lusowa), których dobrze znacie. A jeżeli nie 

znacie, to nic straconego. I tak możecie pomóc. Cała czwór-
ka dzielnie walczy z przeciwnościami losu i chorobami, które 
zmieniły ich świat oraz świat ich rodzin. Życie tych dziecia-
ków wygląda trochę inaczej niż życie przeciętnego, zdrowego 
dziecka. Tak po prawdzie, bardzo się od niego różni. Rehabi-
litacja, ćwiczenia, wizyty w szpitalach to dla nich chleb po-
wszedni. Cała czwórka, mimo swojego młodego wieku, prze-
szła już o wiele więcej niż niejeden dorosły. Mimo wszystko 
uśmiechają się, mają swoje ulubione książki, miejsca czy baj-
ki i z pomocą rodzin i przyjaciół starają się wieść normalne 
życie. Jednak taka próba wymaga od wszystkich ogromnego 
wysiłku, a także nakładów finansowych. I właśnie aby wspo-
móc te wspaniałe maluchy w walce z chorobą ruszamy z akcją 
„Nasze Dzieci Wyjątkowe”. 

Być może Czytelnicy pamiętają, że ubiegłego lata w Lu-
sówku, w ramach projektu „Poznaj Swoją Wioskę – Lusów-
ko 2019” odbyła się wystawa fotografii Pawła Lemanowicza. 
W świetlicy wiejskiej można było podziwiać zdjęcia Jeziora 
Lusowskiego nocą, zachodów i wschodów słońca nad Lu-
sówkiem i wiele innych. Tylko teraz macie tę jedyną i nie-
powtarzalną okazję aby podziwiać je codziennie w Waszych 
domach. Od 9 marca możecie je bowiem wylicytować. I to 
dosłownie. Fotoobrazy z wystawy trafiają na jedyną w swo-
im rodzaju charytatywną aukcję. Cały dochód z licytacji prze-
znaczony będzie na leczenie i rehabilitację Antosi, Jagódki, 
Szymka i… Szymka. W trakcie trwania aukcji na facebooku 
będziemy Wam bliżej przedstawiać nasze dzieciaki. I wierzcie 
– na pewno niejedno Was zaskoczy. 

Licytacje potrwają do 23 marca. Szczegóły na www.lusow-
ko.org.pl ~ (mb)

Lusówko: Nasze Dzieci Wyjątkowe

Przejrzyj swoją szafę bez sentymentów! Czas na zmiany!
Sprzedaj lub wymień stare rzeczy i kup coś nowego!

zaprasza na
IV PRZEŹMIEROWSKIE WIETRZENIE SZAF

i WARSZTATY RĘKODZIEŁA
14 marca 2020 r. w godz.10.00-14.00

w hali OSIRu ul. Kościelna 46 w Przeźmierowie

Dorosłym polecamy „super” ciuszki. Dzieci i młodzież szkolna będzie mogła sprzedać  
lub wymienić się swoim zabawkami, książkami, grami edukacyjnymi itp.

Organizatorzy zapewniają: stół, kawałek podłogi, kawiarenkę, relaksującą muzykę oraz dobry humor.
Skorzystaj z warsztatów plastycznych.

Informacje u Doroty pod nr tel. 509 710 525
Miło nam będzie gościć Państwa na naszej imprezie.

Małgorzata Raciborska, Dorota Jasina, Violetta Ciesielska
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne
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~ stowarzyszenia

Ależ było w Gniazdku głośno! Nawet przypadko-
wi przechodnie wstępowali do nas, żeby spraw-
dzić co się dzieje. A to były po prostu zapowiadane 

wcześniej warsztaty bębniarskie! Zimowa sobota pełna mu-
zycznych wrażeń. Dwie grupy – młodsza i starsza – ciężko 
ćwiczyły wybijając rytmy pod okiem zaproszonego muzy-
ka. Podziwialiśmy Wasz zapał i energię, którą wkładaliście 
w twórczą pracę. Wszystko nie tylko dla frajdy, ale rów-
nież po to, aby na koniec móc zaprezentować się przed ro-
dzicami. Oj, długo będziemy pamiętać te finałowe koncerty. 
Zrobiliście ogromne wrażenie na wszystkich, którzy mie-
li szczęście słuchać Was i oglądać – byliście fantastyczni! 
Szykujemy już dla Was kolejne atrakcje. Bądźcie zatem czujni 
i do zobaczenia!

~ Kadra Gniazdka

„Gniazdko”- świetlica socjoterapeutyczna w Ceradzu Kościelnym

Uderz w bęben i poczuj rytm!

Łzy wzruszenia, czułe uściski, uśmiechy od ucha do ucha 
– tak wyglądał jeden z lutowych wieczorów w Gniazd-
ku. Na zaproszenie dzieci z najmłodszych grup, przy-

byli wyjątkowi i bardzo ważni goście – Dziadkowie. I na-
tychmiast poczuli się w naszych wnętrzach jak w eleganckiej 
kawiarni z doskonałą obsługą. Zajęli miejsca przy stole i mo-
gli składać zamówienia. Wnuki uwijały się z gracją, donosząc 
wybrane przez gości ciasta i napoje, starając się spełnić wszel-
kie życzenia. A po kulinarnej uczcie przyszedł czas na wrę-
czenie własnoręcznie wykonanych upominków  oraz wspólną 
zabawę. Dzieci miały okazję wyciągnąć z przepastnych szaf 
swoje ulubione planszówki po to, aby nauczyć swe Babcie 
i Dziadków zasad i wspólnie z nimi zagrać. To był dobry i pe-
łen radości czas. 

~ Kadra Gniazdka

„Gniazdko”- świetlica socjoterapeutyczna w Ceradzu Kościelnym

Wyjątkowy dzień, wyjątkowi goście

Od stycznia w naszej Gminie funkcjonuje Lokalne Cen-
trum Wolontariatu (LCW). Inicjatywa ta zrodziła się 
w odpowiedzi na potrzebę wspierania osób, które chcą 

nieść pomoc innym. Propozycja skierowana jest zatem z jed-
nej strony do takich podmiotów jak np. organizacje pozarzą-
dowe czy szkoły, z drugiej strony natomiast skorzystać z niej 
mogą osoby prywatne, które będą poszukiwać oferty ciekawe-
go działania, bliskiego ich sercu. LCW jest miejscem spotka-
nia i wsparcia dla mieszkańców Gminy TP, zainteresowanych 
wolontariatem, będzie też pełniło funkcje: doradczą i eduka-
cyjną. 

Więcej informacji na temat działania LCW w marcu moż-
na uzyskać m.in. pod adresem: fundacja.inspiria@gmail.com

~ Agata Banasiak
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Lokalne Centrum Wolontariatu
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~ stowarzyszenia

Zapraszamy na spotkania dla 
młodych rodziców! Jak zawsze 
w środy w Lusowie, godz. 10.00-

12.00. Zimowe spotkania były okazją 
do rozmowy o plusach i minusach po-
dejmowania pracy jako freelancer czy 
przedsiębiorca. Dyskutowano o tym, jak 
organizować bezcenny czas dla dzieci 
a jednocześnie szukać dla siebie prze-
strzeni rozwoju talentów. Przykłady 
przedstawili zaproszeni goście – eks-
perci, będący rodzicami. Zaczęliśmy 
od tego co nas kształtuje, a więc od me-
diów, jak się je tworzy? Dlatego dzięku-
jemy za podzielenie się doświadczeniem 
blogerce z Gminy Tarnowo Podgórne 
fb@Słomkowo oraz twórcy filmów do-
kumentalnych fb@Filmowe Życiorysy.  

Poza tym Cafemama to przede wszyst-
kim miejsce spotkania dla młodych ro-
dziców, można tu skorzystać z pomocy 
specjalistów, pożyczyć ciekawe książki, 
wypić kawę, mamy prowadzą zajęcia rę-

Cafemama Inspiria HR

kodzieła, jest czas na szczerą rozmowę. 
Od początku – od 2016 roku Cafemama 
to czas, który jedne mamy dają drugim, 
żeby z maleńkim dzieciątkiem, w dobie 
pośpiechu, odnaleźć siłę, nie poczuć się 
samotnym.  

Zapraszamy na kolejne spotkania. 
Przed nami: kreatywny warsztat makra-
my, słodki warsztat autorki  Piernikarni-

ka, specjalistyczny warsztat z prawnicz-
ką Sylwią Drządzewską oraz spotkanie  
przedwielkanocne. Projekt jest współfi-
nansowany z środków Gminy Tarnowo 
Podgórne. 

Więcej informacji biuro.inspiria@
gmail.com oraz na stronie fb@fundacja-
inspiria.

 ~ Agata Banasiak

Początek roku 2020 Koło PZW 132 Tarnowo Podgórne 
rozpoczęło zebraniem sprawozdawczym za rok 2019, 
które odbyło się 19.01. (niedziela). Gościnnie zaszczy-

cił nas Ryszard Pawlak – wiceprezes PZW Okręg Poznań. 
Podczas spotkania poruszone zostały zagadnienia związane 
m.in. z kwestiami organizacyjnymi i sprawozdawczymi za 
miniony rok. Wszystkie raporty zostały przyjęte, a zgodnie 
z uchwałą został także przyjęty Plan Pracy Koła na rok 2020, 
który przedstawia się następująco:

19 stycznia   Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie 
Członków Koła

5 kwietnia   Wiosenne sprzątanie brzegów Jeziora Lu-
sowskiego

18 kwietnia   Otwarcie sezonu wędkarskiego 2020 – Ło-
wisko Cegielnia-Iwno  (I tura Mistrzostw 
Koła, spławik) Zawody o Puchary prze-
chodnie im. Gerarda Raszewskiego, Zdzi-
sława Barciszewskiego oraz Tomasza Bra-
niewicza

3 maja   Spinningowe Mistrzostwa Koła (I tura) – 
rzeka Warta

17 maja   Zawody o Puchar Przewodniczącej Rady 
Gminy Tarnowo Podgórne – Jezioro Lusow-
skie, Lusówko

31 maja   Zawody dla dzieci z okazji Dnia Dziecka – 
Ceradz Kościelny

7 czerwca  Zawody spławikowe – Baranowo

28 czerwca   Zawody o Puchar Wójta Gminy Tarnowo 
Podgórne – Baranowo (II tura Mistrzostw 
Koła, spławik)

10-12 lipca   Zawody rodzinne (3-osobowe): goście 
z Barda – Baranowo

25 lipca  Zawody aktywu Koła i zaproszonych gości
2 sierpnia   Otwarte zawody o tytuł Mistrza Gminy Tar-

nowo Podgórne (30 zł), zawody dziecięce 
na zakończenie lata – Baranowo

21-23 sierpnia  Zawody Tarnowo Podgórne – Bardo
13 września   Otwarte zawody Sołeckie dla dorosłych – 

Baranowo (30 zł)
27 września   Otwarte zawody spinningowe z łodzi „LU-

SOWO 2020” – Lusowo – zapisy startowe 
(40 zł)

4 października  Spinningowe Mistrzostwa Koła (II tura) – 
rzeka Warta

18 października  Jesienne sprzątanie brzegów Jeziora Lu-
sowskiego

Wszystkich zainteresowanych wykupieniem pozwoleń na 
nadchodzący sezon 2020 zapraszamy w każdy wtorek w go-
dzinach 18.00 – 20.00 do siedziby Koła w Tarnowie Podgór-
nym przy ul. Sportowej 1.

Z wędkarskimi pozdrowieniami
~ Tomasz Braniewicz

Prezes Koła PZW132 Tarnowo Podgórne
Projekt współfinansowany jest przez Gminę Tarnowo Pod-

górne

Wieści wędkarskie
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~ stowarzyszenia

III Bal Karnawałowy

Na III Balu Karnawałowym spotkali się 15 lutego 
członkowie i przyjaciele Stowarzyszenia Osób Nie-
pełnosprawnych TARSON w świetlicy wiejskiej 

w Kokoszczynie. Do tańca przygrywał zespół muzyczny Mini 
Max Mariana Sobkowiaka. Był polonez, walc czekoladowy, 
zabawy integracyjne, tańce w różnych konfiguracjach oraz 
oczywiście konkurs strojów karnawałowych – tym razem na 
literę T, jak Tarson.

Przerwę w tańcach wypełniliśmy pokazem filmu o działal-
ności Stowarzyszenia Tarson. Był też czas na wywiady z bo-
haterami tego filmu.

Częstowaliśmy się wspaniałymi wypiekami oraz konkret-
nym poczęstunkiem: zupą gulaszowa, frytkami, chlebem ze 
smalcem i kiszonymi ogórkami, kto wolał z pastą jajeczną. 

Dziękujemy sołtysowi Kokoszczyna Mieczysławowi Kło-
sowi i Monice Kunysz za użyczenie świetlicy, a firmie The 
Lorenz Bahlsen Snack-World za podarowane chipsy. Dzięku-
jemy wszystkim uczestnikom za wyśmienite humory, dobrą 
wspólną zabawę, kolejną okazję rozmów i lepszego poznania. 
Trzeci Bal za nami, czwarty za rok! Liczymy na Was!

W imieniu organizatorów
~ Kazimierz Szulc

Fyrtel Gier  
zaprasza  
na planszówki

Drodzy Gracze, z przyjemnością informujemy, że do 
rozkręconej i zgranej miejscówki w Baranowie dołącza 
nowa lokalizacja. Wspólnie z Panią Sołtys Lusówka  

i Radą Sołecką mamy przyjemność zapraszać wszystkich 
mieszkańców w wybrane piątki tego roku na spędzanie przyjem-
nych chwil przy grach planszowych. Będziemy grać od godzi-
ny 17.00 i tylko od uczestników i rozgrywek zależy jak długo. 
Miejsce to świetlica w Lusówku przy ulicy Zespołowej 1.  
W Baranowie gramy co drugi tydzień niezmiennie dzięki 
uprzejmości Pana Sołtysa Baranowa w świetlicy przy ul. Spo-
kojnej 2b.

 Serdecznie zapraszamy!

~ fundacja Free Time
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~ stowarzyszenia

23 lutego odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze 
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowie 
Podgórnym. Zebranie zatwierdziło sprawozdanie 

finansowe za 2019 rok oraz udzieliło absolutorium zarządowi. 
Przyjęto plan pracy na 2019 rok. Podczas zebrania nowi człon-
kowie naszego bractwa złożyli uroczyste ślubowanie w myśl 
roty przysięgi „Ślubuję wiernie służyć Państwu Polskiemu 
w każdej potrzebie, przestrzegać przepisów statutowych i re-
gulaminowych Bractwa, dążyć wszystkimi siłami do najlepsze-
go rozwoju, a w czasie służby w Bractwie przełożonym od-
dawać winny szacunek i posłuszeństwo”. Nowymi członkami 
bractwa są: siostra Natalia Cicha, Wiesław Cichy, Stanisław 
Kołodziejczak .Bractwo liczy obecnie 47 członków 

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w swych szeregach ma  
13 pań. Są one treścią i mądrością naszego stowarzyszenia. 
Dziękujemy za Wasz urok, czar oraz pracę. Życzymy, by 
Dzień Kobiet trwał 366 dni! W sobotę, 7 marca, zrobiło się 
gwarno na naszej strzelnicy, były życzenia, panie zostały ob-

darowane kwiatami i drobnymi upominkami. Dla pań piękną 
oprawę muzyczną zapewnił nieoceniony brat Marek Czajka. 
Oczywiście nie mogło się również obyć bez zawodów strze-
leckich. Najważniejsze tego dnia trofeum – Tarcza Dnia Ko-
biet – za sprawą brata Sławomira Woźnego pojechała do Sie-
rakowa, drugie miejsce w tej konkurencji zdobył Grzegorz 
Jaskuła z Sierakowa, a trzecie Krzysztof Cieślik. Tarczę Żoł-
nierzy Wyklętych zdobył Waldemar Kubiak, II miejsce Grze-
gorz Jaskuła, III – Bartek Krzyżagórski z Pniew. Puchar Wójta 
Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusza Czajki zdobył Grzegorz 
Jaskuła z Sierakowa, II miejsce Zdzisław Kaczmarek z Swa-
rzędza, a III – Radek Królicki KBS Tarnowo Podg.. Tarcza 
Pistoletowa: I miejsce Grzegorz Jaskuła, II miejsce Andrzej 
Pawlicki Tarnowo Podg., III – Krzysztof Cieślik. Tarczę Pań 
zdobyła Ewa Garczyńska z Tarnowa Podg., II miejsce Hanna 
Pośpiech z KBS Tarnowo Podg, III – Dorota Nowacka z Kaź-
mierza. Tarcza Chybił Trafił wygrał Zdzisław Kaczmarek II 
miejsce Stefan Skwarczyński z Pniew, III – Natalia Cicha 
z KBS Tarnowo Podg. Tarcza Pistolet 9 wygrał Radek Królic-
ki,II miejsce Arkadiusz Podbylski z Lubonia, III – Krzysztof 
Cieślik. Karabinek pneumatyczny dla dzieci: Janek Szeszyc-
ki. Kura zestrzelił Ryszard Szeszycki z Gniezna przy pomo-
cy Magdaleny Szeszyckiej i Radka Królickiego. Gościliśmy 
członków bractw z Pniew, Sierakowa, Swarzędza, Lubonia, 
Mosiny, Puszczykowa, Poznania oraz z Niemiec Towarzystwo 
Strzeleckie z Schwedt z prezesem Diterem Pohlann. 

19 lutego przedstawiciele bractwa siostry Halina Dutkie-
wicz i Renata Maciejewska zrealizowały wylicytowane na 
WOŚP zaproszenie i odwiedziły Sejm Rzeczpospolitej Polski. 

Informujemy, że strzelnica jest czynna w każdy wtorek 
i czwartek w godz. 16.00-20.00. Wszystkich lubiących strze-
lać zapraszamy. 

Z brackim pozdrowieniem 
~ Stanisław Bączyk

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Wiadomości brackie
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Drodzy Państwo, ważna sprawa: 
22 lutego odbyła się wielka uro-
czystość w Lusowie – 90. uro-

dziny Bolesława Mikołajczaka, naszego 
Bolesia.

Najpierw jubilat we fraku, meloniku, 
laseczką, ze swoją najbliższą rodziną, 
otoczony wnukami i prawnukami udał 
się na dziękczynienie do kościoła, aby 
tam dziękować i prosić o dalsze łaski na 
nadchodzący czas. W tym podniosłym 
momencie uczestniczyły również znaczą-
ce osoby: była Premier Hanna Suchoc-
ka, Poseł RP Waldy Dzikowski, Wójt 
Tadeusz Czajka i bardzo liczna Rodzina 
Lusowiaków. Dziękczynieniu przewod-
niczył ks. Kanonik Ignacy Karge.

Drogi Jubilacie! Kłaniamy się Tobie 
nisko, choć człowiekiem jesteś skrom-
nym, to wielkie z Ciebie panisko!

Po mszy prowadzenie uroczysto-
ści przejęli Lusowiacy: było powitanie 
chlebem i koncert z udziałem Jubilata. 
Ukoronowaniem było przyznanie Bole-
siowi medalu „Honorowy Członek Ze-
społu Lusowiacy” – w podziękowaniu 
za 24 lata aktywności w szeregach Ze-
społu. Dziękujemy za wspólnie spędzo-
ne chwile, dni, lata! 

Nasz Boleś jest zawsze pełen werwy, 
humoru, zawsze chętny do roboty. Do 
nowych zadań i wyzwań. I tak Boleś 
wypracował sobie najwięcej solówek 
w zespole. Oto te najważniejsze: 

• Scenka „Maglowanie” w Sielinku: 
do dziś wspominamy jak widzowie za-
miast podziwiać wdzięki młodej dziew-
czyny nagle zwrócili uwagę na faceta 
klepiącego kosę, i na psa, który wsko-
czył mu na plecy i podziwiał gospodarza 
co on robi, mało tego kura chodziła po 
scenie jak po podwórku i o dziwo! znio-
sła na życzenie jajko. Oczywiście z tymi 
atrakcjami scenka oceniona bardzo wy-
soko. Za kulisami Boleś się przyznał że 
wytresowanie psa kosztowało go 2 kg 
kabanosów.

• Majówka „U księdza za płotem”: 
Boleś w dwóch rolach: raz w smokingu, 
meloniku i z laseczką paradował z Ireną 
jako „zamożne państwo”, a potem „ro-
bił” za kataryniarza z przepiękną kata-
rynką i papugą. Na tę okoliczność Bo-
leś wytrenował też kozła, którego chciał 
wprowadzić na scenę w trakcie premie-
ry. Ówczesny choreograf Roman Maty-
siak złapał się za głowę… i kozioł nie 
zagrał, ale Bolesiowi „odwdzięczył się”, 
zjadając mu aparat słuchowy.

• sygnalista z Wieży Mariackiej 
w Krakowiaku pt. WISŁA 

• Boleś z gracją witający publiczność 
i wprowadzający wszystkie polonezy na 
scenę, jakie tańczyli Lusowiacy,

• Boleś otwierający i zamykający do-
żynki w różnych zakątkach Wielkopol-
ski,

• w słynnym „Polonezie z szablami” 
grał weterana i dokonywał przeglądu 
swoich żołnierzy. Głównym jego re-
kwizytem w tej roli była kryka (ileż mu 
sprawiło trudności to, że musiał ciągnąć 
za sobą nogę i podpierać się ową kry-
ką!). Za to broda i wąs zapuszczony na 
styl Piłsudskiego to i owszem bardzo 
wypielęgnowane, chociaż… dodawały 
mu takiej powagi, że  wyglądał na 120 
lat,

• Boleś w roli św. Józefa i to z wieloma 
(!) Maryjami,

• w pastorałkach grał św. Mikołaja,
• Boleś ma swój taniec „Kujawiak Bo-

lesiowy” – żaden z tancerzy nie dostąpił 
takiego wyróżnienia, 

• na swoim ostatnim wyjeździe zagra-
nicznym w Czarnogórze zorganizował 
wieczór dla Zespołu według własnej 
choreografii – Bardzo nas tym zasko-
czył!

…a ile powitań chlebem i solą tych, 
którzy zawierali związki małżeńskie 
lub obchodzili swoje małżeńskie jubile-
usze…!

Boleś, Wielki Szacun!
To była przepiękna uroczystość! Ży-

czeniom, toastom Bolesiówką za jego 
zdrowie i rozmowom wielopokolenio-
wym nie było końca. Był też urodzino-
wy tort, którego sponsorami był Zespół 
Lusowiacy i Koło Gospodyń Wiejskich 
z Lusowa (oczywiście to złote ręce na-
szych pań wykonały to arcydzieło). 

Drogi Jubilacie! Życzymy Ci dużo, 
dużo zdrowia na kolejne długie lata! 
Byś z nami jeździł, tańczył nawet i do 
końca świata. A do setki jeszcze trochę. 
My już dziś się wpraszamy wznosimy 
toast i „Sto cztery lata i trzy kwartały” 
Ci śpiewamy!

W imieniu byłych i obecnych człon-
ków Zespołu Pieśni i Tańca Lusowiacy

~ Krystyna Semba

Benefis na dziewięćdziesiąte 
urodziny Bolesława

~ stowarzyszenia
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Drugi, letni semestr bieżącego roku akademickiego tęt-
ni życiem, mimo obaw związanych z rozprzestrze-
niającym się koronawirusem. Zajęcia w poszczegól-

nych sekcjach toczą się swoim trybem, wykłady planowane na 
środy odbywają się terminowo, dodatkowo mieliśmy okazję 
wzbogacić naszą wiedzę o chińskich „krzaczkach”, o których 
profesjonalnie, pro bono opowiadał nam Wojciech Jakóbiec – 
za co bardzo dziękujemy. Program spotkań grupy turystycznej 
wzbogacały relacje oparte o filmy z Litwy i Estonii. Comie-
sięczne spotkania z prawnikiem dostarczają nam cennych wia-
domości z dziedziny prawa, rozwiązują wiele trudnych proble-
mów, także indywidualnych każdego z nas. 

Od początku tego semestru realizujemy od dawna planowa-
ne zadanie. Zawiązała się grupa śpiewacza „Pięknie żyć”. Raz 
w tygodniu spotyka się dwadzieścia osób, które z maestro Bar-
toszem Melosikiem próbują śpiewająco spędzać czas. Myślę, 
że zaprezentujemy się na obchodach 10-lecia.

Pracujemy nad materiałami do broszury o UTW na nasze 
dziesięciolecie, które zbliża się dużymi krokami. Gromadzimy 
teksty i odpowiednie zdjęcia, opracowujemy program nadcho-
dzących uroczystości.

Zgodnie z planem i podanymi wcześniej terminami realizo-
wany jest cykl dziesięciu filmów na dziesięciolecie. Do pią-
tego marca obejrzeliśmy trzy poruszające filmy: „Kiribati 
tonie”, „Niech toną” i „Mustang”. Seanse poprzedzane były 
słowem wstępnym i kończyły się dyskusją, własnymi przemy-
śleniami widzów, refleksjami, oceną. 

Prawie wiosenna pogoda pozwoliła uaktywnić się grupie 
nordic walking, coraz liczniejsza gromadka pokonuje leśne 
ścieżki i trasę nad jeziorem. Wysiłek   na wszystkich naszych 
zajęciach ruchowych i dodatkowo wiosenne prace w przydo-
mowych ogrodach to, nic dodać, nic ująć – samo zdrowie.

Zarząd organizuje w sierpniu wycieczkę „Perełki wschod-
niej Polski”, a jeszcze w tym semestrze wycieczkę na Kaszuby 
oraz do Pragi i Szwajcarii Saksońskiej. 

Jak zwykle, zapraszamy na wykłady. W najbliższym czasie 
proponujemy:

· 25 marca: dr hab. Paweł Stachowiak – Powstanie War-
szawskie  (ODWOŁANY)

· 8 kwietnia: prof. zw. dr hab. Kazimierz Ilski – Proces Je-
zusa z Nazaretu

Prosimy o uczestnictwo w wykładach, które są bezpłat-
ne i dostępne dla zainteresowanych, niekoniecznie członków 
UTW.

Przypominamy o uiszczeniu opłat za zajęcia w bieżącym se-
mestrze. Wszystkim, którzy chcieliby być współfundatorami 
sztandaru proponujemy (jeśli jeszcze tego nie zrobili) wpłatę 
na Konto UTW 10 zł z dopiskiem na sztandar.

~ Maria Zgoła
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Semestr letni w pełni

Szkółka wędkarska w Tarnowie Podgórnym

Zarząd Koła PZW 132 Tarnowo Podgórne wychodzi z propozycją założenia szkółki wędkarskiej, która docelowo roz-
pocznie się w okresie letnim. Udział w szkółce wędkarskiej zakłada kilka spotkań zarówno w zakresie teoretycznym, jak 
i praktycznym. Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 10 do 16 lat.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod następującym numerem kontaktowym: 505 060 394.
Z wędkarskimi pozdrowieniami,

~ Tomasz Braniewicz
Prezes Koła PZW132 Tarnowo Podgórne

~ stowarzyszenia
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Jeśli za mało książek znasz -  
- to Ci wychodzi na twarz. …
 
… Dwójka chirurgów jest w stanie  
Zmienić Wam twarz, bez wątpienia:  
Myślenie i Oczytanie...  
I tak przez trzy pokolenia! … 

(W. Młynarski „Chirurgia plastyczna”)

Książka, literatura jest częścią 
sztuki. Potrzebujemy jej jak tle-
nu, bez niej marniejemy, choru-

jemy. Bez sztuki nie ma zdrowia! Sztu-
ka zapobiega chorobom, o czym ciągle 
szeroka publiczność nie wie prawie nic. 
Sztuka pomaga choroby leczyć, o czym 
wiemy nieco więcej, bo pojęcie artete-
rapii znane jest już coraz szerszym krę-
gom.

Medycyna od dawna wie o tym, że 
większość chorób ma podłoże psycho-
somatyczne. Włącznie z chorobami no-
wotworowymi. Psycholodzy nie mają 
wątpliwości co do tego, że powodze-
nie życiowe człowieka zależy przede 
wszystkim od sposobu radzenia sobie 
z emocjami. Od tak zwanej inteligencji 
emocjonalnej, umiejętności zarządza-
nia emocjami. 

I właśnie w tym miejscu sztuka może 
i powinna odgrywać kluczową rolę. Bo 
sztuka pomaga nam w radzeniu sobie 
z emocjonalnymi burzami, depresjami, 
emocjonalną skamieliną, emocjonalnym 
zlodowaceniem. Czuli to intuicyjnie 
nasi prapraprzodkowie, którzy ryli ry-
sunki na skałach w pieczarach, opowia-
dające o tym, jak żyją, co przeżywają, co 
jest dla nich ważne. Słuchali opowieści, 
śpiewów bardów przy ognisku. 
Tworzyli oprawę, śpiewów i tańców 
towarzyszących rytuałom przejścia 
takim jak narodziny, ślub, pogrzeb. 
Czy najważniejszym momentom, 
rozpoczynających i kończących cykl 
prac w polu, na morzu, itp..

Za leczniczym działaniem sztuki stoi 
mechanizm nazywany w psychologii 

eksternalizacją. Eksternalizacja, czyli 
uzewnętrznienie, polega na przekształ-
canie wiedzy ukrytej, podświadomej 
w wiedzę dostępną. W trakcie tego pro-
cesu ukryta wiedza jednostki lub grupy 
przekształca się w wiedzę jawną i for-
malną. 

Eksternalizacja pełni trzy podstawo-
we funkcje: a) ułatwia konkretyzację 
przeżyć jednostki, a to, co zewnętrzne 
łatwiej nazwać; b) ułatwia osiągnięcie 
jedności z innymi ludźmi, a to, co ze-
wnętrzne, łatwiej odnieść do innych lu-
dzi i im to zakomunikować; c) pomaga 
zapanować nad impulsami, bo to, co ze-
wnętrzne, łatwiej przedstawić w formie 
symbolicznej, np. w postaci sztuki, dzię-
ki czemu może być zaakceptowane spo-
łecznie.

Dobroczynnego wpływu eksternaliza-
cji doświadczamy wtedy, kiedy odczu-
wamy ulgę po „wygadaniu się”, przed 
kimś bliskim i życzliwym, z naszych 
kłopotów, zmartwień. Bardzo często po 
takim zabiegu zaczynamy sprawy wi-
dzieć nieco inaczej, odnajdujemy drogi 
wyjścia, sposoby rozwiązania proble-
mów. Często osoba słuchająca wcale 
nie musi nam niczego doradzać. Wy-
starczy sam fakt skonkretyzowania 
w głowie tego na czym problem polega, 
potem ubranie tego w słowa (przedsta-
wienie w formie symboli – słowo jest 
symbolem) i opowiedzieć. Opowiada-
jąc, uzyskać potwierdzenie, że nie jeste-
śmy w swoich problemach osamotnieni. 
Wszak większość problemów i radości 
jest nam generalnie wspólna. Czyli osią-
gnąć jedność z ludźmi. 

Sztuka działa na tej samej zasadzie, 
tyle że głębiej i skuteczniej. W do-
bie nieustannych problemów ze służbą 
zdrowia warto sięgać po to lekarstwo. 
Tańsze, przyjemniejsze i skuteczniejsze. 
Nie tylko warto czytać. Warto dzielić się 
wrażeniami, emocjami, przemyślenia-
mi, bo zwielokrotnia to korzyści płyną-
ce z lektury.

To, że książka dostarcza wiedzy 
i poszerza nasze horyzonty jest sprawą 
oczywistą. W świecie zalewu informa-

cjami, książka jest tym medium, któ-
re pozwala nam je lepiej porządkować, 
segregować i świadomie, krytycznie 
przyjmować bądź odrzucać.

W lutym rozpoczęły się w Pałacu Jan-
kowice, w partnerstwie z Tarnowskim 
Centrum Senioralnym, Biblioteką Pu-
bliczną w Tarnowie Podgórnym, Otwar-
te Spotkania z Książką. Odbywać się 
będą w każdy drugi poniedziałek mie-
siąca o godz. 12.30 w sali A9 w Oficy-
nie. Może przyjść na nie każdy i brać 
udział w takiej formie i zakresie, jakie 
uzna za najlepsze dla siebie. Serdecznie 
zapraszam!

~ dr Jadwiga Kwiek
 psycholog, psychoterapeuta

 autorka książki …jak żyć, jak…?  
PRZEPIS na CZŁOWIEKA,  

redaktorka ogólnopolskiego miesięcznika 
GAZETA SENIOR,  

moderatorka SPOTKAŃ z KSIĄŻKĄ

Psychologia na co dzień 

Dlaczego książka?
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Skoro już wszystko wyjaśnione to czas przejść do rze-
czy. Za pewne słyszałeś/aś o tym jak produkty używane 
w przeszłości zaszkodziły środowisku w dłuższej per-

spektywie. Freony zawarte w sprejach, maści z dodatkiem 
pierwiastków promieniotwórczych i wiele innych pokutują do 
dziś. Teraz myślimy, że takie rzeczy są oczywiste, a ponad-
to dziwimy się, że kiedyś ludzie na to nie wpadli. My społe-
czeństwo XXI wieku jesteśmy świadomi! No właśnie nie do 
końca… W tym artykule pragnę przedstawić kilka produktów, 
o których szkodliwości zapominamy.

Od dawna słyszymy o szkodliwości oleju palmowego. No, 
może nie samego oleju, ale sposobu w jaki jest pozyskiwany. 
Pod uprawy palm wycina się znaczne połacie lasów w takich 
krajach jak m.in. Indonezja i Malezja. Mimo tej ceny nadal 
jest on używany w znacznej części przetwórstwa. Następnym 
razem sprawdź skład „maślanych” ciasteczek, które kupujesz. 

O ile o oleju palmowym słyszy się sporadycznie, to o szko-
dliwości hitu spożywczego ostatnich lat już nie. Mowa o awo-
kado. Dla tego oleistego szału wykorzystuje się tereny lasów 
m.in. Meksyku i Chile. Owoc awokado rośnie aż bagatela 6-10 
lat! Skutkiem takiej, często nielegalnej, hodowli jest również 
osuszanie ziemi. Ta po kilku latach nie nadaje się do ponowne-
go zasiewu. Pomyśl tylko: jeśli każdy chciałby zjeść pół awo-
kado codziennie, to ile hektarów lasów by nas to kosztowało? 

Problem tkwi jednak nie tylko w przemyśle spożywczym. 
Również kosmetyki dostarczają wielu problemów. Czy wie-
działeś/aś jak twoje opalanie w Polsce szkodzi rafom koralo-
wym Australii? Winne są tu kremy do opalania, a konkretnie 
zawarty w nich benzophenone-3. Powoduje on zaburzenie re-
gulacji hormonalnej niektórych parzydełkowców, co sprawia, 
że nie mogą się one rozmnażać. Poza tym cierpią również inne 
formy życia jak np. plankton czy niektóre ryby. Kiedy po le-
żakowaniu mamy ochotę trochę popływać zawarte w kremie 
substancje przechodzą do wody. Później już chyba wiadomo 
jak przenoszą się dalej… 

Pozostaje jeszcze kwestia dotycząca praktycznie wszystkich 
produktów dostępnych na rynku. Transport. Czy banany lub 
mango rosną w Polsce? Nie, jak wiele innych produktów są 
sprowadzane. Przebywają niemałe odległości transportowane 
samolotami, ciężarówkami czy statkami. Podczas tych podró-
ży zużywana jest duża ilość paliwa, a co za tym idzie produ-
kowana jest pokaźne ilości spalin. Z tym na szczęście łatwiej 
się uporać: starajmy się kupować produkty lokalne, które nie 
musiały przejechać całego globu by dotrzeć do naszego domu. 

~ Zosia
W poprzednim numerze nie podaliśmy źródła zamieszczone-

go przepisu – to blog ograniczamsie.com, za co przepraszamy 
– redakcja   

Bardzo wielu rodziców ma wątpliwości czy jego pocie-
cha je odpowiednie porcje jedzenia. Czy je za mało? 
Za rzadko? Niepokój rośnie, jeśli dodatkowo dziecko 

jest szczupłe i drobne. 
Łatwość w akceptowaniu smaków zmienia się wraz 

z wiekiem. Niemowlę ma dużo większą gotowość do pozna-
wania nowych smaków niż dziecko w wieku od 2 do 5 lat. 
W tym właśnie wieku może pojawiać się fizjologicznie neofo-
bia, czyli niechęć do próbowania nowych produktów spożyw-
czych, najczęściej dotyczy ona warzyw, owoców i mięsa. Całe 
szczęście nie jest to trwałe zjawisko.

Pamiętaj jednak, że przyczyn, dla których dziecko nie 
je, może być więcej. Warto więc się temu przyjrzeć. Dziec-
ko może nie chcieć jeść, bo jest najedzone, bo nie lubi da-
nej potrawy, na niechęć do jedzenia mogą też wpływać stany 
emocjonalne, może coś dziecku dolega (np. nietolerancja po-
karmowa, ból podczas jedzenia) lub jest to naturalnie wystę-
pująca neofobia. 

Co zrobić, aby zachęcić naszego niejadka do jedzenia?
1. Posadź dziecko w towarzystwie innych dzieci lubiących 

dany produkt. 
2. Staraj się, aby posiłki były podane w sposób zachęcający 

do spożycia. (np. kanapka w kształcie kotka czy pieska)
3. Zachęcaj do samodzielnego jedzenia (palcami, własną 

łyżką) oraz przygotowywania posiłków.

4. Pozwól wybrać co i ile zje – nie namawiaj. Dziecko może 
nie mieć ochoty na daną potrawę – pozwól mu, ale nie szykuj 
alternatywy.

5. Dawaj dobry przykład! Spożywaj posiłek z dziećmi lub 
nie zniechęcaj, gdy nie lubisz danej potrawy.

6. Postaraj się urozmaicić jadłospis.
7. Podawaj produkty powodujące wzmożenie apetytu (jabł-

ko, kwaśny ogórek).
8. Wykorzystaj wyobraźnie dziecka – przed zjedzeniem po-

siłku odwołaj się do ulubionej postaci bajki np. że dana postać 
jest taka duża/mądra/silna bo je… (i tu wstaw co chciałabyś/
chciałbyś, aby dziecko spróbowało).

Jeśli Twoje obawy nie znikną, skontaktuj się ze specjalistą 
np.  lekarzem, dietetykiem, logopedą.

~ mgr Aleksandra Kotlarz, dietetyk kliniczny
kontakt@prozdrawiam.pl

Z praktyki dietetyka… 

8 sposobów  
na niejadka

EkoLogicznie: co zaszkodzi nam w przyszłości? 
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Kiedy wymienić olej silnikowy?
Według zaleceń producenta samocho-

du. Informacje zawarte są w instrukcji 
obsługi każdego pojazdu. O konieczno-
ści przeprowadzenia serwisu olejowe-
go informuje nas również elektronicz-
ny wyświetlacz tablicy rozdzielczej. 
Pomocne mogą być informacje zawarte 
na zawieszkach, naklejkach potwierdza-
jących ostatnią wymianę oleju (najczę-
ściej zamieszczane są wewnątrz komory 
silnika lub wykroju wnęki drzwi kie-
rowcy).

Jaki dobrać olej silnikowy?
Informacje zawarte są m.in. w in-

strukcji obsługi samochodu. Znajdzie-
my je również na stronach interneto-
wych większości producentów oleju. Na 
pewno można polegać na wiedzy profe-
sjonalnych serwisów samochodowych. 
Olej dobieramy poprzez rodzaj, normę, 
lepkość oraz klasę jakościową.

Tylko olej silnikowy, czy coś jesz-
cze? 

Wraz z wymianą oleju koniecz-
na jest wymiana filtra olejowego. 
Dobór filtra możliwy jest m.in. po-
przez katalogi części zamiennych, 
z których w codziennej pracy korzystają 
profesjonalne serwisy samochodowe. 

Do wymiany oleju silnikowego wraz 
z filtrem olejowym będziemy również 
potrzebowali korek spustowy oleju 
oraz podkładkę uszczelniającą. Bardzo 
ważną informacją jest także siła, 
moment dokręcania korka spustowego 
za pomocą klucza dynamometrycznego. 
Uchroni nas to przed zerwaniem gwintu 
w misce olejowej.

WAŻNE EKOLOGIA! A co z zuży-
tym olejem i filtrem?

Przedostanie się oleju zawierającego 
toksyczne związki chemiczne do gleby 
grozi poważnym skażeniem wód grun-
towych. Niektóre źródła podają, że litr 
zużytego oleju silnikowego wystar-
czy do skażenia nawet milionów litrów 
wody.

Pod żadnym pozorem nie wolno wy-
rzucać pojemnika z zużytym olejem do 
śmietnika, czy wylewać do studzienki 
kanalizacyjnej. Takie działanie stanowi 
wykroczenie, które może zakończyć się 
znacznym uszczupleniem naszego port-
fela. Osoba, która wyrzuca puszkę zuży-
tego oleju do pojemnika na śmieci byto-
we może zostać ukarana mandatem do 
500 zł.

Olej silnikowy powinniśmy wymie-
nić po określonym przebiegu kilome-

trów lub po upływie określonego czasu, 
w zależności od tego, co nastąpi wcze-
śniej. Są to ogólne założenia producen-
tów samochodów, które należy respek-
tować. Dodatkowo należy pamiętać, że 
sposób eksploatacji ma znaczny wpływ 
na starzenie się oleju silnikowego. Przy 
małych przebiegach lub przestoju pojaz-
du takie czynniki jak paliwo, powietrze, 
temperatura czy kontakt z metalami, 
z których zbudowany jest silnik, powo-
dują utlenianie oleju silnikowego  czyli 
jego powolne starzenie.

Wobec powyższego przeprowadzanie 
okresowych wymian oleju silnikowego 
znacznie wpłynie na sprawność pojaz-
du, jego niezawodność i budżet każdego 
kierowcy.

~ Dariusz Nawrot 
Kierownik Serwisu Bosch Service  

CarPort, Baranowo 

Wymiana oleju = sprawny silnik  
= bezawaryjny samochód

27 lutego Gminna Rada Seniorów uczciła warsztata-
mi Dzień Organizacji Społecznych!

Z inicjatywy Rady Seniorów Gminy Tarnowo 
Podgórne w Pałacu Jankowice odbyły się warsztaty kompe-
tencyjne – „Komunikacja i wymiana dobrych praktyk”. Przed-

Rada Seniorów w akcji ! 
stawiciele 11 Kół i Klubów Seniora działających na terenie na-
szej Gminy, oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkało się, 
by wspólnie budować bank dobrych praktyk i doświadczeń. 
Formuła warsztatów umożliwiła aktywną wymianę doświad-
czeń, a poruszane tematy były pretekstem do pracy oraz inte-
gracji. W naszej Gminie seniorzy realizują wspaniałe inicja-
tywy. Oferta jest pełnym, barwnym wachlarzem możliwości.

Wypracowane materiały i  nowe perspektywy stanowią ży-
zną glebą, na którą rzucane będą ziarna nowych i już realizo-
wanych inicjatyw. Budowanie partnerstw i umacnianie współ-
pracy jest ważnym aspektem działania Kół i Klubów Seniora 
z naszej Gminy. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za ak-
tywny udział. WARTO DZIAŁAĆ!

Moderatorem warsztatów było Tarnowskie Centrum Senio-
ralne.

Z upoważnienia Przewodniczącego Rady Seniorów Leszka 
Majewicza

~ Ewa Jańczak  
– Tarnowskie Centrum Senioralne – Pałac Jankowice 
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Przed nami kolejne seanse w Ma-
łym Kinie Społecznościowym. 

Ciesząc się dobrym przyję-
ciem animacji Jakub, Mimmi i gadają-
ce psy w reżyserii Edmunds Jansons’a, 
zapraszamy na dwa kolejne seanse 4 i 18 
kwietnia o godzinie 13.00.

Kiedy świat zmienia się nie do po-
znania a dorośli pozostają bierni, pora 
by młodzi wzięli sprawy w swoje ręce. 
Czasem wystarczy się tylko dogadać. 
Refleksyjny Jakub i dzielna Mimmi sta-
ją w obronie parku, w którym zaplano-
wano postawić drapacz chmur. Kiedy 
koparki i buldożery wkraczają do akcji, 
zawiązuje się niezwykły, bo międzyga-
tunkowy sojusz. Dzieci łączą siły z Bos-
sem, czyli... szefem gangu gadających 
psów. Nie ma czasu do stracenia, trzeba 
działać, ale nie jest to łatwe, kiedy przy-
jaźń i zaufanie co chwila poddawane są 
próbie. Piękna polsko-łotewska anima-

cja o dziecięcej odwadze oraz szacunku 
wobec zwierząt, ludzi i miejsc.

Seans dedykowany jest dzieciom od 
lat 6.

Z kolei 18 kwietnia o godzinie 17.00 
zapraszamy na film – Miłość mojego 
brata w reżyserii Monii Chokri. To mą-
dra, poruszająca, empatyczna komedia 
o trudnej rodzinnej relacji.

Wygląda na to, że akademicka kariera 
Sophii stanęła pod dużym znakiem za-
pytania. Kobieta musi przełknąć gorycz 
porażki, gdyż nie udało jej się zdobyć 
wymarzonej pracy. Co więcej, jako bez-
robotna zmuszona jest do tego, by przy-
najmniej na jakiś czas wprowadzić się 
do mieszkania brata.    

Karim oraz Sophia znają się na wylot 
i nadspodziewanie dobrze odnajdują się 
w nowej sytuacji. Choć zupełnie różni, 
świetnie się ze sobą dogadują, spędza-

jąc razem całe dnie. Czas wypełnia im 
słodkie lenistwo, imprezy i niekończące 
się rozmowy na mniej lub bardziej po-
ważne tematy. Sielanka nie trwa jednak 
wiecznie, a kończy się z chwilą, gdy Ka-
rim spotyka na swojej drodze atrakcyjną 
kobietę…      

Debiutująca w pełnym metrażu Monia 
Chokri tworzy przekonujący i przeko-
miczny, słodko-gorzki portret niełatwej 
relacji pomiędzy siostrą a bratem. Chwi-
lami wzruszającej, kiedy indziej nieco 
toksycznej. Wiele w tym filmie dzieje 
się w dialogu, potwierdzając, że Chokri 
sporo się nauczyła od Xaviera Dolana, 
w którego „Wyśnionych miłościach” za-
grała jedną z głównych ról.          

Projekcje odbędą się w Małym Ki-
nie Społecznościowym w Pałacu Jan-
kowice, którego kameralne przestrzenie 
mieszczą 30 widzów.

*Regulamin dystrybucji wejściówek 
oraz szczegółowe informacje dostępne 
są w biurze pałacu, na stronie: www.pa-
lacjankowice.pl oraz pod numerem tele-
fonu: 61 10 10 400.

Pochodzący z Padwy Damien McFly to charyzmatyczny piosenkarz folko-
wego, który wypełnia lukę między starym a nowymi brzmieniem gatunku. 
Jego muzyka jest świetnym kompromisem między ponadczasowymi klima-

tami country-folk a chwytliwą nutą popowych melodii. Kanał Damiena na YouTu-
be liczy obecnie 20 000 subskrybentów, a klipy mają ponad 4 miliony wyświetleń. 
Jego utwór „I Can not Reply” zdobył wyróżnienie na „Międzynarodowym konkur-
sie songwriterów” w Nashville (USA). Na koncie Damiena jest ponad 400 koncer-
tów w całej Europie, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Występował na 
kilku międzynarodowych festiwalach, w tym You Bloom (Dublin, Irlandia), Green 
Meadows Festival (Peterborough, Wielka Brytania), Hard Rock Rocks (Wielka Bry-
tania, Edynburg), Home Festival (Treviso, Włochy), Międzynarodowym Festiwalu 
Filmowym Richmond (Richmond, VA) i legendarnym SXSW w Austin w Teksasie.

Obecnie artysta pracuje nad swoimi nowymi nagraniami z Kenem Nelsonem (pro-
ducentem m. in. Coldplay, Kings Of Convenience i Paolo Nutini).

Zapraszamy na koncert 5 kwietnia 2020 o godzinie 17.00 do Sali Koncertowej 
Pałacu Jankowice.

* Regulamin dystrybucji wejściówek oraz szczegółowe informacje dostępne są 
w biurze pałacu, na stronie: www.palacjankowice.pl oraz pod numerem telefonu: 61 
10 10 400.

Coś dla kinomaniaków

Folkowe dźwięki z Włoch
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W dniach od 28 lutego do 1 
marca w Limoges we Fran-
cji odbyła się XI edycja Mię-

dzynarodowego Konkursu Harfowego. 
Na konkursie w 12 kategoriach wie-

kowych wystąpiło 94 harfistów z Fran-
cji, Szwajcarii, Rosji, Litwy, Kanady, 
Belgii, Chin, Austrii, Ukrainy, Iranu  
i Polski. Występy oceniało międzynaro-
dowe jury, któremu przewodniczyła Ska-
ila Kanga. Wydarzenie było otwarte dla 
publiczności, która wypełniła salę prze-
słuchań. 

Nasza mieszkanka, Zarina  Zaradna (8 
lat), uczennica z klasy harfy Róży Sękow-
skiej zajęła I miejsce w kategorii 3 (8-11) 
z dopiskiem jury: 1ere Mention a l’unani-
mité avec les félicitations du jury! (co zna-
czy: I miejsce jednogłośnie, z gratulacja-

mi od jury!). Ogłoszenie wyników odbyło 
się w ratuszu miejskim w Limoges. Kiedy 
w wypełnionej po brzegi w sali ogłoszo-
no, że harfistka z Polski zdobyła pierw-
sze miejsce, rozległy się gromkie brawa 
i okrzyki VIVA POLONIA! 

Ale to nie był koniec niespodzianek 
tego wieczoru. Ponieważ regulamin 
konkursu przewidywał, że uczestnik 
może zgłosić się do wyższej kategorii, 
to Zarina zgłoszona została do kategorii 
11-14 lat. I tu ogromna niespodzianka – 
zajęła drugie miejsce. Jeszcze raz radość 
wstąpiła w serca francuskiej publiczno-
ści „kibicującej” Zarinie i Polsce.

Występ Zariny można zobaczyć na 
YouTube wpisując: Zarina Zaradna Li-
moges 

 ~ Olena i Piotr Zaradni

Podwójny sukces Zariny
~ pałac jankowice
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~ pałac jankowice

Zapraszamy na wystawę malarską Jolanty Silskiej-Ha-
łupki, która tak o pisze o sobie samej i swojej twór-
czości: – Malarstwo jest moją pasją życiową i maluję 

od zawsze. Z zawodu jestem lekarzem alergologiem. Począt-
kowo portretowały ołówkiem, potem zajęłam się martwą natu-
rą i pejzażami, które do dzisiaj stanowią moją ulubioną formę 
malarstwa. Ukończyłam kursy rysunku i malarstwa w CK Za-
mek, na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, a następnie 
w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Od kilkunastu lat maluję 
w Kole Malarzy Lekarzy przy Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej 
w Poznaniu pod kierunkiem artysty plastyka Lidii Kot.

Od 2007 roku uczestniczę w ogólnopolskich plenerach ma-
lujących lekarzy oraz w ich wernisażach w Łodzi, a od kilku 
lat także w plenerach malarskich WIL. Do tej pory miałam 
12 indywidualnych wystaw malarskich oraz brałam udział 
w wystawach zbiorowych w Muzeum Narodowym w Pozna-
niu i licznych organizowanych  przez Wielkopolską Izbę Lekar-
ską. Obecnie maluję techniką olejną i akrylową, a moje obra-
zy zdobią mój dom oraz domy moich przyjaciół w Polsce i za 
granicą.

Zapraszamy na klimatyczny koncert w wykonaniu Zu-
zanny Kaczmarek.

Artystka urodziła się w Rzeszowie, gdzie już od naj-
młodszych lat występowała w Teatrze im. W. Siemaszkowej 
w spektaklu pt. Jan Maciej Karol Wścieklica. Absolwentka 
I stopnia gry na skrzypcach w Zespole Szkół Muzycznych nr 
2 im. W. Kilara w Rzeszowie. Absolwentka IX Prywatnego 
Liceum Ogólnokształcącego o profilu aktorskim w Krako-
wie, gdzie brała udział w takich spektaklach jak: Za kratami 
serca czy Białe małżeństwo w reżyserii Pauliny Puślednik. 
Przygodę z musicalem rozpoczęła podczas warsztatów Autor-
skiej Szkoły Musicalowej Macieja Pawłowskiego w Warsza-
wie. Umiejętności wokalne rozwijała w Państwowej Szkole 
Muzycznej II stopnia im. W. Żeleńskiego w Krakowie. Bra-
ła udział w licznych kursach wokalnych, tanecznych i aktor-
skich. Studentka trzeciego roku Akademii Muzycznej w Po-
znaniu na Wydziale Wokalno-Aktorskim, gdzie kształci swoje 
umiejętności śpiewu klasycznego i musicalowego.

W programie usłyszmy m.in.: „Wspomnij mnie” z musicalu 
„Upiór w Operze”, „Pamięć” z musicalu „Koty”, „W naszym 
dawnym śnie” z musicalu „Jekyll & Hyde” czy „Przetańczyć 
całą noc” z musicalu „My Fair Lady”.

Zapraszamy 4 kwietnia 2020 na godzinę 16.00 do Sali Kon-
certowej Pałacu Jankowice.

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

Moja piękna ojczyzna – wystawa malarska 

Wernisaż odbędzie się 4 kwietnia 2020 o godzinie 15.00. 
Wstęp wolny.

Musicalowe przeboje w wykonaniu  
Zuzanny Kaczmarek
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~ aktualności

WRZUCAMY

WRZUCAMY

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

WRZUCAMY

WRZUCAMY

ZMIESZANE
• spraye i opakowania pod 

ciśnieniem,
• opakowania styropianowe,
• artykuły higieniczne 

(pieluchy, wata, ręczniki 
papierowe, chusteczki),

• kurz z odkurzacza,
• maszynki do golenia, płyty CD,
• gąbki, szmatki,
• włosy i sierść,
• odchody zwierząt,
• resztki jedzenia (mięso, ryby, 

sery, nabiał),
• zbite naczynia,
• puste zapalniczki,
• torebki po herbacie.

• odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych,

• zużytych opon,
• baterii i akumulatorów,
• lekarstw,
• odpadów medycznych,
• odpadów, które powinny tra-

fić do metali, tworzyw sztucz-
nych, papieru, szkła i bio.

• odkręcone i zgniecione plasti-
kowe butelki po napojach,

• nakrętki, kapsle, zakrętki 
od słoików,

• plastikowe opakowania 
po produktach spożywczych,

• wielomateriałowe (np. kartony 
po mleku i sokach),

• opakowania po środkach 
czystości (np. płyn do prania), 
kosmetykach (np. szampon, 
pasta do zębów),

• plastikowe torby, worki, 
reklamówki, inne folie,

• aluminiowe puszki 
po napojach i sokach,

• puszki po konserwach,
• folię aluminiową, metale kolor.

• butelek i pojemników 
z zawartością,

• plastikowych zabawek,
• opakowań po lekach i zuży-

tych artykułów medycznych,
• opakowań po olejach silniko-

wych i płynach technicznych,
• części samochodowych,
• zużytych baterii,
• akumulatorów,
• puszek i pojemników 

po farbach i lakierach,
• zużytego sprzętu elektronicz-

nego i AGD.

ZASADY
SEGREGACJI 
ŚMIECI
W GMINIE
TARNOWO 
PODGÓRNE

Do pojemnika z odpadami zmie- 
szanymi należy wrzucać wszystko 
to, czego nie można odzyskać 
w segregacji, z wyłączeniem 
odpadów niebezpiecznych.
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~ aktualności

SZKŁO

WRZUCAMY

WRZUCAMY

PAPIER
• opakowania z papieru,
• karton, tekturę (także falistą),
• katalogi, ulotki, prospekty,
• gazety i czasopisma,
• papier szkolny i biurowy,
• zadrukowane kartki,
• zeszyty i książki,
• papier pakowy,
• torby i worki papierowe.

• ręczników papierowych 
i zużytych chusteczek 
higienicznych,

• papieru lakierowanego 
i powleczonego folią,

• zatłuszczonych jednorazo-
wych opakowań i naczyń pa-
pierowych, tłustego papieru,

• kartonów po mleku 
i napojach,

• papierowych worków po 
nawozach, cemencie i innych 
materiałach budowlanych,

• tapet,
• pieluch jednorazowych, pod-

pasek i innych materiałów 
higienicznych,

• ubrań.

• butelki i słoiki po napo- 
jach i żywności (także po 
olejach roślinnych),

• szklane opakowania po 
kosmetykach (nie połączo-
nych z kilku surowców).

• pojemników szklanych 
z zawartością,

• ceramiki, doniczek, porcelany, 
fajansu, kryształów, luster,

• szkła okularowego i szkła 
żaroodpornego,

• zniczy z zawartością wosku,
• żarówek i świetlówek,
• reflektorów,
• opakowań po lekach 

i rozpuszczalnikach,
• szyb okiennych i zbrojonych,
• monitorów i lamp telewiz.,
• termometrów i strzykawek.

BIO
• odpadki warzywne 

i owocowe (w tym obierki ),
• gałęzie drzew i krzewów 

(maks. o średnicy do 3 cm 
i długości do 10 cm),

• trawa, liście, kwiaty,
• trociny i kora drzew, 

rozdrobnione, niezaim-
pregnowane drewno,

• resztki jedzenia bez mię-
sa, odpadów garmażeryj-
nych i płynów.

• odchodów zwierząt,
• kości zwierząt, mięsa, odpadów 

garmażeryjnych i płynów,
• leków, olei jadalnych,
• popiołu z węgla, ziemi i kamieni
• drewna impregnowanego, płyt 

wiórowych i pilśniowych, MDF.

Baterie, leki oraz zużyty 
drobny sprzęt medyczny 
należy osobiście dostarczyć 
do Punktu Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych 
w Rumianku. 
Odrębnemu harmonogramo-
wi zbiórki podlegają odpady 
wielkogabarytowe, sprzęt 
elektryczny i elektroniczny 
oraz choinki świąteczne.

UWAGA! Odpady wrzucamy 
bez opakowań.
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TAKIEJ BUDY 
JESZCZE NIE BYŁO !!!

takabuda.pl

nowoczesnych pracowni
zawodowych

przestrzennych sal lekcyjnych

staże i praktyki w kilkudziesięciu 
firmach partnerskich

biblioteka, świetlica
i centrum multimedialne

pełnowymiarowa sala sportowa

 

z widownią i szatniami

dogodny plan lekcji

system stypendialny

Technikum:
- technik logistyk
- technik mechatronik
- technik informatyk
- technik elektronik
- technik procesów 
  drukowania

Branżowa
Szkoła
I stopnia:
- cukiernik
- piekarz
- kucharz
- fryzjer
- stolarz
- tapicer
- krawiec
- mechatronik
- magazynier logistyk
- elektromechanik
- drukarz o�setowy
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~ bis ~ gok

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

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

„Wiosna z Modrakami” - koncert 
sobota, 21 marca, godz. 16, Centrum Kultury Przeźmierowo. Brak wejściówek
sobota, 4 kwietnia (na bis), godz. 16, Centrum Kultury Przeźmierowo. Brak wejściówek

„Dzień Dobry Sztuko” - Festiwal Młodego Teatru Wielkopolski
piątek-sobota, 27-28 marca, Centrum Kultury Przeźmierowo, wstęp wolny

„Wiosenne przebudzenie”
Konkurs recytatorski - eliminacje gminne

niedziela, 29 marca godz. 10, Dom Kultury Tarnowo Podgórne, wstęp wolny

Kino Zielone Oko: „Dżentelmeni”
niedziela, 22 marca godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Kino Zielone Oko dla dzieci: „Bayala i ostatni smok”
niedziela, 29 marca godz. 12:30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł

Jazzowa Scena Sezamu: Jan Adamczewski Kwartet
piątek, 17 kwietnia godz. 19, Dom Kultury Tarnowo Podgórne. Bilety: 20 zł    

„Wiosna odbita”  
Wystawa linorytów kół plastycznych dla dorosłych
niedziela, 1-20 kwietnia, Galeria w Rotundzie, Dom Kultury Tarnowo Podgórne, Centrum Kultury Przeźmierowo

Cykl 10 filmów na 10-lecie UTW: „Dzikie historie” + spotkanie z Natalią Szulc

czwartek, 2 kwietnia godz. 17, Centrum Kultury Przeźmierowo. Obowiązują bezpłatne wejściówki

Kino Zielone Oko: „Małe kobietki”
niedziela, 29 marca godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

„Małe zbrodnie małżeńskie” - spektakl
niedziela, 5 kwietnia godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 35 zł 

Mama, tata, teatr i ja: „Ptasi baj” Teatr Atofri
niedziela, 5 kwietnia godz. 12:30, Dom Kultury Tarnowo Podgórne. Bilety: 10 zł

Afisz

Pomysłodawcy projektów, które zwyciężyły w I edycji 
Budżetu Inicjatyw Społecznych, spotkali się z Wójtem 
Tadeuszem Czajką. Okazją było podpisanie umów na 

realizację zadań, które odbyło się 24 lutego w Urzędzie Gmi-
ny. 

Największe poparcie mieszkańców zyskał pomysł „Talen-
tiada 2020 Młode Talenty Tenisowe”, zgłoszony przez grupę 
nastolatków: Wandę Kuszak z Tarnowa Podgórnego, Natalię 
Maćkowiak z Przeźmierowa, Marcina Szpakowskiego z Tar-
nowa Podgórnego i Aleksa Mikołajczaka z Chyb. 

Drugie miejsce zajęła propozycja zorganizowania Koncertu 
Muzyki Chrześcijańskiej – to inicjatywa Małgorzaty Racibor-
skiej z Przeźmierowa. A na trzecim miejscu znalazł się pomysł 
wydarzenia „Wierzbowa łączy pokolenia”, zaproponowany 
przez Natalię Gajdzik z Wysogotowa. 

W głosowaniu udział wzięło 1651 mieszkańców. 863 głosy 
oddano na kartach papierowych, a 677 – elektronicznie, przy 
wykorzystaniu (po raz pierwszy) platformy konsultacyjnej, 
niestety aż 111 głosów było nieważnych (nieczytelny podpis, 
brak podpisu, brak danych). Zwycięska Talentiada otrzymała 

584 głosy, Koncert muzyki chrześcijańskiej – 261 głosy, a na 
projekt Wierzbowa łączy pokolenia – 242 głosy. 

Natomiast 4 marca upłynął termin zgłaszanie propozycje 
mieszkańców do II edycji Budżetu Inicjatyw Społecznych – 
więcej szczegółów w następnym numerze

~ ARz

Kolejne umowy BIS  
podpisane
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~ gok

Podczas najbliższego koncertu z cyklu Jazzowej Sceny 
Sezamu wystąpi kwartet poznańskiego saksofonisty 
Jana Adamczewskiego. W jego skład wchodzą Adam 

Lemańczyk – fortepian, Marcin „Grabi” Grabowski – kontra-
bas i Waldemar Franczyk – perkusja. Artyści prezentują wła-
sne utwory, kompozycje lidera, a także znane standardy mu-
zyki jazzowej.

Warto przypomnieć, że Jan Adamczewski to muzyk, któ-
ry swobodnie czuje się w repertuarze zarówno jazzowym jak 
i rozrywkowym. Jako muzyk sesyjny współpracuje z takimi 
artystami jak: Urszula Dudziak, Charito Vergara, Stanisła-
wa Celińska, Majka Jeżowska, Katarzyna Skrzynecka, Ka-
sia Wilk, Mezo, Sławek Uniatowski, Jacek Piskorz, Daniel 
Moszczyński, Katarzyna Rościńska oraz Aleksander Macha-
lica, Mieczysław Hryniewicz, Mariusz Kiljan, a także z ze-
społem Bibobit. Brał udział w wielu festiwalach, m.in. Orange 
Warsaw Festival, Enea Spring Break - Red Bull Tour Bus, Gre-
en Town of Jazz, RCK Pro Jazz Festiwal w Kołobrzegu, Fe-
stiwal Made In Chicago w Poznaniu. Adamczewski to muzyk 
wszechstronny. Nie powinno, więc dziwić, że jest również au-
torem muzyki do spektaklu „Dag Hammarskjold” współtwo-
rzonego wraz z Aleksandrem Machalicą, a także „Poezja może 
uratować świat”, którego pomysłodawcą był Mieczysław Hry-
niewicz.

17 kwietnia o godz. 19 Jan Adamczewski Kwartet zabrzmi 
w Domu Kultury Tarnowo Podgórne. Już dziś zapraszamy 

Jego książki przetłumaczono na 46 języków, a sztuki te-
atralne grane są na deskach teatrów w ponad 50 krajach 
na świecie. Éric-Emmanuel Schmitt, bo o nim mowa to 

autor znany m. in. z takich książek jak „Oskara i Pani Róża”,  
a także „Małe Zbrodnie Małżeńskie”. To właśnie tę drugą hi-

Jazzowo

wszystkich melomanów, do delektowania się każdym brzmie-
niem nuty tych niezwykłych muzyków.

~ Magdalena Woźniak

Bilety do nabycia cenie 20 zł w miejscu imprezy (od wtorku 
do piątku w godz. 16-20), w siedzibie GOK „SEZAM” (od po-
niedziałku do piątku w godz. 9-15) i w Domu Kultury w Tar-
nowie Podgórnym (od poniedziałku do piątku w godz. 15-20). 
Sprzedaż internetową prowadzi serwis bilety24.pl

W sieci ułudy storię będzie można poznać 5 kwietnia o godz. 18 w Centrum 
Kultury w Przeźmierowie. Na scenie zobaczymy Agnieszkę 
Warchulską (jako Lisę), znaną z ról teatralnych i filmowych. 
Towarzyszyć jej będzie Marcel Wiercichowski (Gilles), który 
jest zarazem reżyserem sztuki.

„Małe zbrodnie małżeńskie” to sztuka nietuzinkowa, lekka, 
z elementami komedii i kryminału, pełna zabawnych dialo-
gów i niespodziewanych zwrotów akcji. Sympatyczna para 
głównych bohaterów kryje swoje tajemnice, które powoli od-
krywane wciągają widownie bez reszty. Lisa, piękna kobieta 
z klasą, nie może pogodzić się z upływającym nieubłaganie 
czasem, topi smutki w kieliszku. Jej mąż – Gilles, autor kry-
minałów, nie pozwala na ścieranie kurzu na swoim biurku, cią-
gle siedzi nad książkami. Wszystko zmienia się, gdy pewnego 
dnia podczas wypadku on traci pamięć. Czy tragiczne wyda-
rzenie stanie się okazją, by zbudować związek na nowo? Czy 
ukrywanie przez Lisę prawdy o małżeństwie w końcu wyjdzie 
na jaw?

~ Magdalena Woźniak

„Małe zbrodnie małżeńskie” – spektakl
Centrum Kultury Przeźmierowo, 05.04.2020, godz. 18.
Bilety w cenie  35 zł dostępne w siedzibie GOK „SEZAM” 

(ul. Poznańska 96 w Tarnowie Podgórnym) od pon. do pt. 
w godz. 9-15, w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (ul. 
Ogrodowa 14) od pon. do pt. w godz. 15-20, w Centrum Kul-
tury Przeźmierowo (ul. Ogrodowa 13a) od wt. do pt. w godz. 
16-20. Sprzedaż online prowadzi serwis Bilety24.pl. 



marzec  2020 | sąsiadka~czytaj |    37

~ biblioteka

INFORMATOR KULTURALNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Opłaca się czytać książki, ale nie wszyscy ludzie to lu-
bią – to wypowiedź 6-latki na zapytanie dziennikarki 
czy warto czytać książki. I to dobre hasło, zachęcające 

do kontaktu z książką każdego, niezależnie od wieku. Best-
sellery, a więc książki, które biły rekordy popularności, były 
na pierwszych miejscach różnych plebiscytów, rankingów, na 
listach najchętniej czytanych, wypożyczanych czy sprzedawa-
nych książek w 2019 r. 

Książki, które zaskakują, intrygują, każą zastanowić się 
nad poruszanym tematem, problemem, pozwalają powrócić 
do ciekawych tematów na przestrzeni wieków, przypomina-
ją o tym, o czym warto pamiętać. Może warto zwrócić na nie 
uwagę, zapoznać się co czytają inni, jaki temat interesuje nie 
tylko naszych czytelników, ale również innych na świecie. 
Dlaczego dany tytuł wzbudza zainteresowanie u tak różnych 
czytelników z różnych krajów. Chociaż o gustach się nie dys-
kutuje, to może warto wiedzieć, co czyta się na świecie, jakie 
tytuły i tematy osiągają duże nakłady i dlaczego wbrew po-
zorom świat książki dalej rozwija się dobrze, a liczba miło-
śników książki drukowanej nie maleje. Rok 2019 to rok waż-
ny dla polskiej literatury nie tylko ze względu na literackiego 
Nobla dla Olgi Tokarczuk, to rok świetnych debiutów, nagród 
dla młodych pisarzy, świetnych reportaży, biografii, książek 
o tematyce historycznej. Na rynku wydawniczym, w stosun-
ku do innych krajów europejskich nie wypadamy najlepiej. 
Najwięcej tytułów ukazuje się w Wielkiej Brytanii, Francji, 
Niemczech, Hiszpanii i w krajach skandynawskich. I to także 
w krajach skandynawskich czyta się najwięcej – np. w Finlan-
dii czytelnictwo jest obok sportu wymieniane jako najczęstsze 
hobby i książka jest nieodłącznym atrybutem niezależnie od 
wieku czy wykształcenia. Ale również takie kraje jak Francja 
czy Czechy należą w Europie do najbardziej oczytanych. Nie-
zmiennie od lat dużą popularnością, tak jak i na świecie, tak 
i u nas cieszą się kryminały i thrillery, standardowo powieść 
obyczajowa, ale także coraz częściej reportaże poruszające ak-

tualne problemy, tematyka społeczna, zagrożenie środowiska, 
tematyka psychologiczna, czy książki o tematyce historycznej 
oraz tzw. „literatura faktu”. 

Ranking najczęściej czytanych czy kupowanych tytułów 
w 2019 r. pokrywa się z tytułami również u nas chętnie czyta-
nymi i wypożyczanymi:

OLGA TOKARCZUK – „Bieguni”, „Księgi Jakubowe”
REMIGIUSZ MRÓZ – „Listy zza grobu” , „Hashtag”
HEATHER MORRIS – „Tatuażysta z Auschwitz”
CAMILLA LACKBERG – „Złota klatka”
HARARI NOAH YUVAL – „21 lekcji na XXI wiek”
KATARZYNA BONDA – „Czerwony pająk” 
HARLAN COBEN – „Nie odpuszczaj”
MARIUSZ SZCZYGIEŁ – „Nie ma”
CHARLOTTE LINK – „Poszukiwanie” 
MICHELLE OBAMA – „Becoming: Moja historia”
NICHOLAS SPARKS – „Z każdym oddechem”
EWA WANAT – „Deutsche nasz: reportaże berlińskie”

Czas spędzony z książką, jak powszechnie wszystkim wia-
domo, nie jest to czas zmarnowany. Spotkanie z książką, po-
dróże w czasie i przestrzeni, emocje razem z bohaterami po-
wieści, kryminalne zagadki możemy zafundować sobie bez 
żadnych kosztów. Wystarczy tylko odwiedzić Biblioteki – na-
sze 4 placówki (Bibliotekę Główną w Tarnowie Podgórnym 
oraz Filie w Baranowie, Lusowie i Przeźmierowie) i podróż 
w świat literatury można odbyć bez problemu.

Od 24 lutego zapraszamy do Filii Biblioteki w Baranowie 
pod nowym adresem Baranowo ul. Wspólna 5.

~ I.B.



38    | sąsiadka~czytaj |  marzec 2020

~ edukacja

Przedszkole Publiczne Chatka Kubusia Puchatka działa 
na terenie Gminy Tarnowo Podgórne od 15 lat. Przez te 
wszystkie lata przygotowaliśmy wiele dzieci do podję-

cia nauki w szkole. Od początku działalności z sukcesem pro-
wadzimy grupy sześciolatków. Z pomocą wykwalifikowanych 
nauczycieli, który realizuje program edukacyjny zatwierdzony 
przez MEN nasi zerówkowicze zdobywają nowe umiejętności. 
Oprócz tego, nasi podopieczni biorą udział w zajęciach dodat-
kowych takich jak kółko plastyczne, odimienna nauka czytania, 
klub małego kucharza, rytmika, j. angielski, bajkoterapia, logo-
pedia grupowa, gimnastyka korekcyjna. W ciągu całego dnia 
spędzonego w przedszkolu dzieci są zajęte i zaopiekowane, tak-
że pod względem dopilnowania przy zjadaniu posiłków, chwili 

Przedszkole Chatka Kubusia Puchatka

Zerówka – w przedszkolu czy w szkole?
na odpoczynek, kreatywnej zabawy w przyjaznych warunkach 
przytulnego przedszkola. Mamy jeszcze kilka miejsc w zerówce 
na rok 2020/2021. Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefo-
nicznego i umówienia na prezentację przedszkola. 

Wszystkie nasze przedszkolaki biorą udział w licznych ini-
cjatywach i akcjach, takich jak Bookcrossing – uwolnij książkę, 
Cała Polska czyta dzieciom, Góra grosza, Kubusiowi przyja-
ciele natury, dodatkowy program edukacyjny „Polskie Miasta”, 
a także w konkursach. W lutym tego roku dzieci z Przedszkola 
Chatka Kubusia Puchatka w Lusowie zdobyły pierwsze miejsce 
w Kids Speak English – międzyprzedszkolnym konkursie zna-
jomości j. angielskiego. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom! 

Nie zapominamy też o rekreacji i zabawie. Codziennie dzie-
ci wychodzą na ogród lub spacer, czas w przedszkolu spędzają 
używając wielu pomocy dydaktycznych i biorąc udział w zaba-
wach z elementami sensoryki. 

Wyjątkowym dniem był zorganizowany przez przedszkole 
Balik Karnawałowy. Spotkały się wtedy dzieci ze wszystkich 
Chatek Kubusia Puchatka i przy dźwiękach świetnej muzyki 
i prowadzeniu przez animatorów, dzieci prezentowały swoje 
stroje i wygrywały w konkursach. 

Już wkrótce wyjedziemy na kolejną w tym roku wycieczkę. 
Tym razem będziemy poszukiwać Wielkanocnego Zajączka 
w ogrodzie zoologicznym. 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszego profilu na 
Facebooku, na bieżąco zdajemy tam relację z życia przedszkola.

~ na

Wiek przedszkolny to czas, kiedy należy uświada-
miać dziecku konieczność dbania o bezpieczeń-
stwo własne i innych. Istotne jest zapoznanie dziec-

ka z koniecznością przestrzegania zasad bezpieczeństwa, które 
ochronią jego zdrowie i życie.

W lutym dzieci z Przedszkola Na Zielonym Wzgórzu uczest-
niczyły w dwóch projektach edukacyjnych dotyczących bez-
pieczeństwa. Pierwsze przedsięwzięcie obejmowało ustalenie 
zasad i miejsca bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie, wdraża-
ło dzieci do prawidłowej i rozsądnej zabawy zimą. Dzieci po-
znały niebezpieczeństwa jakie mogą zagrażać podczas zabaw 
w pobliżu tras komunikacyjnych, na zamarzniętych jeziorach 
i stawach. Poznały czynności konieczne dla zachowania zdro-
wia zanim rozpoczną zabawy na śniegu.  Miały okazję zobaczyć 
różne sprzęty zimowe, służące do wyprawy w góry. Dowiedzia-
ły się jak postępować w przypadku załamania lodu, czy podczas 
wyprawy w góry, poznały numer alarmowy Górskiego Ochot-
niczego Pogotowia Ratunkowego.

Drugi projekt edukacyjny dotyczył roli i zalet Internetu, oraz 
zagrożeń pojawiających się w sieci. Na podstawie przedstawio-
nych różnych historyjek, dzieci dowiedziały się co to jest sieć 
internetowa, jakim jest nieograniczonym źródłem wiedzy i in-

Przedszkole Na Zielonym Wzgórzu

Bezpieczny Przedszkolak
formacji. Dzieci pozyskały także informację, jakie zagrożenia 
wynikają z niewłaściwego korzystania z Internetu. Podczas po-
gadanki dzieciom przekazano wiedzę na temat cyberprzemocy. 
Nasze przedszkole odwiedził również pan informatyk, który 
przybliżył przedszkolakom pracę z komputerem.

~ Monika Pitak
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Zimowa atmosfera bynajmniej nie spowodowała, że nasi 
szkolni sportowcy zapadli w sen zimowy. Wręcz prze-
ciwnie, styczeń i luty obfitowały w sportowe wydarze-

nia dające naszym młodym miłośnikom gier drużynowych 
okazję do doskonalenia umiejętności.

Wtorek 14 stycznia był świętem siatkówki w wykonaniu 
uczniów szkół podstawowych Gminy Tarnowo  Podgórne. Tego 
dnia do zmagań w hali OSiR przy ulicy Nowej przystąpiły re-
prezentacje w czterech kategoriach – chłopcy i dziewczęta klasy 
4-6  oraz chłopcy i dziewczęta klasy 7-8.

Największy sukces odniosły nasze najstarsze uczennice, zwy-
ciężając we wszystkich czterech spotkaniach i jednocześnie 
uzyskując awans do kolejnego etapu rozgrywek. Brawo dziew-
czyny! Każda z naszych reprezentacji zapisała na swoim koncie 
przynajmniej jedno zwycięstwo. Drużyna dziewcząt z klas 4-6 
rozkręcała się z meczu na mecz i ostatecznie po zwycięstwie 
w dwóch spotkaniach zameldowała się na najniższym stopniu 
podium. Podobnie zresztą jak chłopcy z klas 7-8: w tej katego-

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym

Zima na sportowo
rii o miejscu trzecim zdecydowała różnica jednego seta! O naj-
większym pechu mogą mówić młodsi chłopcy, podobnie jak 
dwie inne reprezentacje zdobyli 4 pkt w rozgrywkach, lecz tym 
razem bilans wygranych i przegranych setów zadziałał na naszą 
niekorzyść, plasując drużynę na 4. miejscu.

Brawa i gratulacje dla wszystkich zawodników. Były emocje, 
była walka, były zarówno łzy, jak i powody do radości. Każdy 
może z podniesioną głową powiedzieć, że dał z siebie sto  pro-
cent na boisku!

Powody do dumy mają również nasi młodzi koszykarze. Po 
trzech zwycięstwach w Gminnych Mistrzostwach Szkół Pod-
stawowych klas 7-8 chłopców reprezentacja SP1 awansowała 
do kolejnego etapu. Zawody odbyły się 22 stycznia w SP w Lu-
sówku. Chłopcy pewnie i zdecydowanie dominowali na parkie-
cie popisując się skutecznymi i często widowiskowymi zagra-
niami. Skład drużyny na zawodach: Marcel Kubiak, Mikołaj 
Kucz, Michał Czerwiec, Paweł Woroch, Bartosz Ciunczyk, 
Wojciech Siekierski i Michał Powaga.

Ostatni sportowy akcent w naszej szkole miał miejsce tuż 
przed feriami zimowymi. W czwartek, 23 stycznia, do rywa-
lizacji „dzikich drużyn” stanęło 7 zespołów składających się 
z uczniów różnych klas. Zasada przystąpienia do zawodów była 
prosta – zbierz drużynę (niekoniecznie z uczniów tylko jednej 
klasy ) oraz przygotuj własnoręcznie nagrody dla zwycięzców 
(medale lub puchary). Uczniowie dopisali, wykazali się kre-
atywnością przy tworzeniu upominków, a następnie walczyli 
jak tarnowskie lwy o laury. W zawodach najlepsza okazała się 
drużyna PIDŻAMERSI, która wyróżniała się nie tylko umiejęt-
nościami, lecz także barwnymi strojami i … radością po zwy-
cięstwie w turnieju! 

Dziękujemy uczniom za przybycie i sportową postawę oraz 
gratulujemy pomysłowości i wprowadzenia do sali gimnastycz-
nej ogromu radości i świetnej zabawy!!! ~ SPTP1

Podczas tegorocznych ferii zimowych, nasza szkoła, po 
raz kolejny zorganizowała półkolonie. Uczniowie ko-
rzystali z licznych atrakcji przygotowanych przez na-

uczycieli – zabawy z programowaniem „O rety, tablety”, 
„Mam talent”, zawody sportowe. Niewątpliwie dużym zain-
teresowaniem cieszyły się wycieczki do kina na film „Śnieżka 
i fantastyczna siódemka”, kręgielni Vector, a także do firmy 
Komplet Polska, gdzie dzieci wraz z dwukrotnym Mistrzem 
Świata w Cukiernictwie piekły ciasteczka i babeczki, które 
potem ze smakiem zjadły. Odwiedziliśmy także Straż Gmin-
ną, w której czekał na nas Komendant, Policjant i Ratownik 
Medyczna. Wszyscy w ciekawy sposób opowiedzieli nam 
o swojej pracy. Niemałą atrakcją było również wspólne bie-
siadowanie w Restauracji Pod Lwem, gdzie czekały na nas 
pyszne obiadki. Wszyscy uczestnicy, z uśmiechem, zapewnili 
nas, że wrócą na półkolonie w przyszłym roku.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym

Zimowe półkolonie
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Przedszkole „Pod Wesołą Chmurką” Tarnowo Podgórne

Mali badacze w lodowej krainie
W zimowy poranek sala dzieci w Przedszkolu „Pod We-

sołą Chmurką” zamieniła się w laboratorium zacie-
kawionych nowymi odkryciami małych badaczy – 

naukowców. W naszej lodowej krainie królowało zadziwienie, 
zaciekawienie, wielki entuzjazm,  ale i koncentracja uwagi oraz  
radość z efektów wizualnych. A wszystko to dzięki mamie nasze-
go przedszkolaka, Annie Wojakowskiej, która pracuje w Insty-
tucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. W wielu 
eksperymentach badawczych uczestniczył tato Artura oraz zaan-
gażowany w pomoc ich syn. Uczestniczyliśmy w niezwykłych 
eksperymentach z ciekłym azotem i suchym lodem, więc tem-
peratury były bardzo niskie  (suchy lód  -78 °C, azot w stanie 
ciekłym -196° C). Podczas doświadczeń padały pytania: czy me-
talowa łyżeczka może krzyczeć? czy balon może sam się nadmu-
chać? czy możemy bananem przybić gwoździe do drewnianej de-
seczki? czy tyle nadmuchanych balonów, ile jest dzieci w Sali, 
może zmieścić się do małego pojemnika? Czas odpowiedzi wy-
pełniony był niezwykłymi odkryciami. Przedszkolaki rozwijały 
aktywność badawczą uczestnicząc tego dnia w wielu  ekspery-
mentach: podziwiając dymiący wulkan, bąbelkową gąsienicę, 
bańki suchego lodu, bańki dymne, samonadmuchujące się balo-
ny, bananowy młotek, mrożone balony, mrożoną różę, która w ich 
rękach kruszyła się jak delikatna porcelana. Dzieci obserwowały 

też tańczącą piłeczkę, która w wyniku ucieczki azotu z jej wnę-
trza bardzo szybko i długo wirowała w naszej sali. Na koniec spo-
tkania uczestniczyliśmy w wybuchu wulkanu, podczas którego 
kłęby białej mgły wypełniły naszą salę. Dziękujemy serdecznie 
zaproszonym gościom za tę kształcącą i pasjonującą  podróż do 
źródeł lodowych ciekawości, która była dla dzieci czasem pozna-
wania złożoności  i bogactwa świata,  rozwijania ich aktywności 
badawczej oraz okazją do radości odkrywania. Cieszymy się, że 
zaproponowane eksperymenty angażowały ich zmysły  i stały się 
dla naszych przedszkolaków źródłem nowych emocji , wrażeń 
i przeżyć. ~  Joanna Bystroń

Marcin Kozioł – autor książek  dla dzieci i młodzieży 
był gościem naszej szkolnej społeczności. Jego po-
wieść „Skrzynia Władcy Piorunów” z serii „Detek-

tywi na kółkach” jest lekturą uzupełniającą dla klas 4-6 szkoły 
podstawowej.

Książka opowiada historię Julii, wyjątkowej czternastolatki, 
Toma, jej przyjaciela obdarzonego zdolnością synestezji i bisz-
koptowego labradora Spajka, który już wiele widział. Przyjacie-
le prowadzą śledztwo w sprawie porwania ojca chłopaka.

W czasie warsztatów pan Marcin przybliżył nam historię bo-
haterów, w które wplótł wiele doświadczeń związanych z prą-
dem, ponieważ „Skrzynia…” to także historia wybitnego na-
ukowca – Nikoli Tesli. ~ Tomasz Cierzniak

Szkoła Podstawowa w Baranowie 

Spotkanie
z Marcinem Koziołem

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym

„Zostań młodym inżynierem środowiska”

Pozaszkolne zajęcia 
edukacyjne w ramach 
Uniwersytetu Młodych 

Przyrodników

Już drugi rok Szkoła Podstawowa nr 2 im. Integracji Euro-
pejskiej w Tarnowie Podgórnym uczestniczy w projekcie 
„Zostań młodym inżynierem środowiska”. Organizato-

rem projektu jest Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodar-
ki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 
Przez cały rok szkolny, jeden dzień w miesiącu, uczniowie  
klas piątych mają okazję uczestniczyć w zajęciach warszta-
towych, laboratoryjnych, komputerowych i wykładach. Jest 
to projekt zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawo-
wych, który  ma na celu rozwijanie i poszerzanie wiedzy przy-
rodniczej i technicznej. W programie są również warsztaty 
z kompetencji społecznych, poznawczych i doradztwa zawo-
dowego. Program w całości jest finansowany przez Narodo-
we Centrum Badań i Rozwoju. Uczestnicy projektu otrzyma-
li indeksy młodych inżynierów, materiały dydaktyczne oraz 
skrypty z technikami pamięciowymi i sposobami uczenia się.

~ Renata Knaś
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Szkoła Podstawowa w Lusowie

Międzynarodowy Dzień Matematyki
Nasza szkoła aktywnie włącza się w te obchody i już 2 

marca odbyło się pierwsze wydarzenie.  
Zainspirowana tegorocznym hasłem przewodnim 

Matematyka jest wszędzie, uczennica naszej szkoły zmodyfi-
kowała grę terenową, którą udostępnił nam Robert Baca, opartą 
na lokalizacji w rzeczywistości rozszerzonej. Ósmoklasiści za-
grali w grę, która łączy ze sobą elementy informatyki, geografii 
oraz matematyki. Szukanie zadań matematycznych na boisku 
szkolnym i rozwiązywanie ich za pomocą tabletów było bardzo 
emocjonujące. Uczniowie, wykazując się spostrzegawczością, 
świetnie pracowali w grupie i przez dobrą zabawę odkrywali 
kolejne zagadki.

Ta niecodzienna gra terenowa przypomniała wszystkim, że 
to dzięki matematyce możemy m. in. podróżować po świecie, 
kierując się precyzyjnymi obliczeniami na podstawie położenia 
słońca, gwiazd i satelitów GPS. W szkole w Lusowie stawiamy 
na nowoczesne i kreatywne sposoby zdobywania umiejętności 
matematycznych!

~ Nauczyciel matematyki
Beata Zgoła

Pierwszy semestr w przeźmierowskiej szkole obfitował 
w wiele wydarzeń sportowych. Kilkudziesięciu uczniów 
reprezentowało szkołę podczas Młodzieżowych Igrzysk 

Dzieci i Młodzieży Szkolnej. Aż sześć razy byliśmy organiza-
torami Mistrzostw Gminy (kilka zwycięstw na naszym kon-
cie). Wojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa w Badmintonie 
dziewcząt i chłopców także odbyły się w naszej placówce. 

Miesiące zmagań, ćwiczeń, treningów przyniosły następujące 
rezultaty: 

-  Powiatowy Wyścig MTB według roczników: II miejsce 
Ignacy S., II miejsce Iwo I., III miejsce Stanisław C,

-  Biegi przełajowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej – II miejsce 
w powiecie, 

-  Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej Igrzyska Dzie-
ci – I miejsce, 

-  Półfinał Powiatu w Halowej Piłce Nożnej Igrzyska Młodzie-
ży Szkolnej – II miejsce, 

-  Mistrzostwa Gminy w Piłce Ręcznej Igrzyska Dzieci – 
I miejsce chłopców, II miejsce dziewcząt,

-  Półfinał Powiatu w Piłce Ręcznej Igrzyska Dzieci – I miej-
sce, 

-  Mistrzostwa Gminy w Piłce Ręcznej Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej – I miejsce chłopców, I – miejsce dziewcząt,

-  Mistrzostwa Gminy w Unihokeju Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej – III miejsce chłopcy półpowiat, II miejsce dziew-
częta powiat, 

-  Mistrzostwa Gminy w Piłce Koszykowej Igrzyska Młodzie-
ży Szkolnej – I miejsce dziewczęta, II miejsce chłopcy, 

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Czas na sport! 
-  Finał Wojewódzkich Mistrzostw Drużynowych w Badmin-

tonie Igrzyska Młodzieży Szkolnej – IV miejsce chłopcy, III 
miejsce dziewczęta, 

-  Mistrzostwa Gminy Tarnowo Podgórne w Piłce Siatkowej 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej – I miejsce chłopcy.

Powyższe zestawienie wyników ukazuje wysoki potencjał 
naszych uczniów, a także ich sportową pasję. Zawodnikom ser-
decznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! 

~ Angelika Okupniak
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W dniu 16 lutego uczniowie Liceum im. Powstań-
ców Wielkopolskich wybrali się do Teatru Nowe-
go w Poznaniu na ostatni w tym sezonie spektakl 

pt. „Asymilacja”.  W ten sposób postanowiliśmy wszyscy – 
nauczyciele i uczniowie – uczcić naszych patronów. Było to 
jedno z działań, które podjęliśmy w związku z obchodami 
rocznicy zakończenia powstania. Wcześniej odbył się konkurs 
historyczny i Trzeci Turniej Strzelecki o szablę generała Do-
wbora-Muścickiego, który w tym roku wygrała klasa III B.

 Spektakl ściśle dotykał kwestii powstania wielkopolskiego, 
ale w aspekcie zwykłych ludzi, a nie wielkiej polityki, która była 
tylko tłem wydarzeń. Akcja spektaklu rozgrywała się w czasach 
pierwszej wojny światowej, powstania wielkopolskiego, 20-le-
cia międzywojennego oraz drugiej wojny światowej. Spek-
takl ukazywał życie zwykłego szarego człowieka, który będąc 
w połowie Polakiem i Niemcem, stanął przed wyborami naj-
trudniejszymi w tamtych czasach, ale i w czasach współcze-
snych. „Asymilacja” to przedstawienie, w którym  przeplata się  
śmiech, momenty optymizmu i szczęścia ze smutkiem i ponurą 
rzeczywistością tamtych lat. Daje nam poznaniakom  wiele do 
myślenia, lecz nie tylko samym poznaniakom, ale także Pola-
kom i innym narodom, walka, krew, ofiary i w końcu zwycię-
stwo. Do dziś jesteśmy dumni z tego jak nasi rodacy walczyli za 

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Teatralno-turniejowy  
dzień patronów Liceum

wolną Wielkopolskę, a spektakle jak ten udowadniają, że histo-
ria nigdy nie przestaje być fascynująca.

Społeczność naszego liceum jak zwykle postawiła na wspól-
ne i niebanalne działanie, które integruje i wprowadza jeszcze 
lepszą energię w nasze mury! ~ LOTP

GKS Tarnovia II
Sparingi rozegrane przez GKS Tarnovia II: 
Tarnovia II – Zawisza Dolsk  0:2
Tarnovia II – Lotnik Poznań  2:2
Tarnovia II – KS Luboński 1943  3:4
Tarnovia II – Otorowo   2:2
Tarnovia II – Suchary Suchy Las 0:6

~ gks tarnovia
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.

GKS Tarnovia III – mocno 
przygotowuje się do rozgrywek

Rozegrane sparingi:
22 lutego Orły Plewiska  – wygrana  5:3
29 lutego KS Gaj Wielki  – wygrana  4:0
2 marca Patria Buk  – remis  2:2
7 marca Fas Fałkowo  – porażka  0:8 

~ gks tarnovia
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.
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1 marca pokonali 8:0 grającą w I lidze drużynę UKS Śrem. 
W zeszłym tygodniu 6 zawodników dostało szansę po-
kazania swoich umiejętności podczas Mobilnej Akademii 

Młodych Orłów. Dzień później rozegrali grę kontrolną z dru-
żyną występującą w II lidze – Wielkopolska Komorniki i po-
konali ich 6:3. Natomiast tydzień wcześniej zremisowali 5:5 
z drużyną Talentu Poznań składającą się z rocznika 2007/08. 
Pozostali zawodnicy także rozegrali mecze – zremisowali 7:7 
z Arką Kiekrz oraz przegrali 12:8 z Stellą Luboń.

~ gks tarnovia
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Drodzy kibice, nasz zespół wrócił już z obo-
zu w Turcji, gdzie przeszedł okres przygotowaw-
czy przed rundą wiosenną w IV lidze. Zawodni-

cy trenowali pod okiem trenera Sławomira Najtkowskiego. 
Każdy trening piłkarski rozpoczynali 40 minutowym tre-
ningiem siłowym z trenerem Arkadiuszem Kordusem. Je-
den z zawodników „gieksy”, Błażej Telichowski, który 
przez długie lata grał i trenował na najwyższym poziomie  
w ekstraklasie przyznaje, że jest pod ogromnym wrażeniem 
poziomu treningów na obozie. Jest pewien, że większość za-
wodników przystąpi do nowej rundy w najwyższej możli-
wej formie. Teraz pozostaje nam tylko czekać na start rundy 
i sprawdzenie jakości gry. Obyśmy doczekali się awansu do III 
ligi po tak optymistycznej rundzie i jeszcze lepszym obozie. 

Chcieliśmy także podziękować firmie Body Chief  za wspar-
cie. To dzięki Wam tam byliśmy i do zmagań wiosennych do-
brze się przygotowaliśmy.

Zapraszamy wszystkich do śledzenia poczynań GKS Tarno-
vii na fanpage Facebooka, gdzie na pewno będziemy się dzie-
lili naszymi działaniami.

Młodzicy GKS Tarnovi 2008/09 nie zatrzymują się!

GKS Tarnovia wróciła z obozu w Turcji 

Sparingi GKS Tarnovii przed obozem
15 lutego GKS Tarnovia vs Iskra Szydłowo 4:3
8 lutego GKS Tarnovia vs Grom Plewiska 2:2
6 lutego GKS Tarnovia vs Lipno Stęszew 4:2
1 lutego GKS Tarnovia vs TPS Winogrady 5:2

~ gks tarnovia
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.

8 marca GKS Tarnovia Futsal Tarnowo Podgórne rozegra-
ła ostatni mecz w II lidze futsalu, kończąc tym samym 
debiutancki sezon. W lidze zmierzyła się z 7 drużynami, 

rozegrała 14 spotkań. Najlepiej zapamiętanym przez naszych 
zawodników meczem było wyjazdowe zwycięstwo z Petro-
-Lawa Futsal Rawicz, w którym przegrywali do przerwy 5:3, 
by na koniec cieszyć się  zwycięstwem 5:7. Jedynym zawod-
nikiem, który rozegrał wszystkie mecze w barwach GKS, jest 
jej wychowanek Michał Gławdecki.

Najwięcej bramek dla naszej drużyny zdobyli Marcin Mi-
chalak i Pavlo Tsekhanovsky.

Debiutancki sezon  
za nami

Bilans drużyny: 4 zwycięstwa,1 remis, 9 porażek. Na prze-
strzeni sezonu największą bolączką trenera były nieustanne 
rotacje w składzie.

Jesteśmy pewni, że w kolejnym sezonie GKS Tarnovia Fut-
sal Tarnowo Podgórne będzie jednym z liderów II ligi futsalu. 

Dziękujemy kibicom za doping i zapraszamy na jesień.
~ gks tarnovia

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.
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WZP.6721.1.2020
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy al. Solidar-
ności, przy ul. Ogrodowej (dz. nr 1159/4 i 1159/7) i ul. 23 Paź-
dziernika położonych w Tarnowie Podgórnym.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. 
poz. 293) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283) zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr XXI/357/2020 
z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmia-
ny miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla tere-
nów przy al. Solidarności, przy ul. Ogrodowej (dz. nr 1159/4 i 1159/7) 
i ul. 23 Października położonych w Tarnowie Podgórnym. 

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13 
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na 
piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-
080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 17 kwietnia 2020 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.

WZP.6721.35.2018
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
w Jankowicach przy ul. Leśnej i Wiśniowej.

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 2020 r. poz. 293) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283) zawiadamiam 
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Janko-
wicach przy ul. Leśnej i Wiśniowej wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko w dniach od 30 marca 2020 r. do 28 kwietnia 2020 r., 
w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego, odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2020 r. w sie-
dzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.14:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miej-
scowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta 
Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. 

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 
maja 2020 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.

WZP.6721.10.2019
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Ru-
mianku pomiędzy ul. Parkową i Poznańską.

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 2020 r. poz. 293) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283) zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Rumianku 
pomiędzy ul. Parkową i Poznańską wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko w dniach od 20 kwietnia 2020 r. do 19 maja 2020 r., 
w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego, odbędzie się w dniu 4 maja 2020 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.14:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miej-
scowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta 
Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. 

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 
czerwca 2020 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tarnowo Podgórne, reprezentowana przez Wójta, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne; 
Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@tarnowo-podgorne.pl; Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji 
Publicznej pod linkiem: http://bip.tarnowo-podgorne.pl/tarnowo/biuletyn-informacji-publicznej/ochrona-danych-osobowych.html oraz na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: http://www.tarnowo-podgorne.pl/wazne/ochrona-danych-osobowych/

WZP.6721.29.2018
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-
scowego 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 2020 r. poz. 293) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. 
zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu cmentarza w Przeźmierowie w rejonie ulic: Rynkowej, Sosno-
wej i Modrzewiowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
w dniach od 30 marca 2020 r. do 28 kwietnia 2020 r., w godzinach 
pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego, odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2020 r. w sie-
dzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.14:00.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 
maja 2020 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.
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Już w maju Bieg Lwa, a dwa tygodnie później, na począt-
ku czerwca Triathlon Lwa. Zapewne przygotowujesz się 
już intensywnie. Ale czy robisz to z głową? Bezpiecznie? 

Uprawianie sportu jest bardzo ważne i pozytywnie wpły-
wa na organizm człowieka. Aktywność daje szansę na dłuższe 
życie w zdrowiu i sprawności fizycznej. Daje szansę, ale nie 
gwarantuje. To jest właśnie kluczowe. Szansie trzeba pomóc 
i dlatego powinieneś zastanowić się czy rzeczywiście zmie-
rzasz w dobrym kierunku? Pomagasz sobie czy może popeł-
niasz błędy, które będą skutkowały w przyszłości? 

Bieganie jest dziś trendy. I bardzo dobrze. Triathlon jest wy-
zwaniem, które podejmuje coraz więcej osób. I to również 
bardzo dobrze. Tylko czy ta moda na pewno idzie w parze ze 
zdrowym rozsądkiem? Nie zawsze - wystarczy poczytać staty-
styki żeby wiedzieć, że czegoś brakuje. Brakuje właśnie świa-
domości. 

Organizatorzy Biegu Lwa i Triathlonu Lwa wspólnie z Kim-
ball Electronics postanowili zrobić coś więcej niż tylko dać 
możliwość startu Tobie i tysiącom osób w ich ulubionych za-
wodach. Postanowili, że dadzą Wam szansę na zbadanie sta-
nu zdrowia. I to bardzo wszechstronnie. To coś wyjątkowe-
go i niezwykle ważnego. Budowanie nie tylko formy, ale też 
świadomego uprawiania sportu zaczynamy właśnie u nas, 
w Tarnowie Podgórnym. 

W tym celu do współpracy zaprosiliśmy najlepszych spe-
cjalistów w pięciu dziedzinach: kardiologii, podologii, rehabi-
litacji ruchowej, stomatologii i zdrowia psychicznego. Każdy 
z nich przygotował specjalny pakiet badań skierowany wła-
śnie do sportowców. Wystarczy zadzwonić, zarejestrować się 
na badania i podać hasło „Bieg Lwa”. Oczywiście z pakietów 
mogą skorzystać tylko posiadacze pakietów startowych Bie-
gu Lwa lub Triathlonu Lwa. Więc te badania są właśnie dla 
Ciebie. 

Trzy etapy badań
A jak to wygląda w praktyce? Pierwszy etap już wystarto-

wał To badania profilaktyczne. Potrwają aż do biegu i triath-
lonu. Z kolei podczas Biegu Lwa, 23 maja w specjalnej strefie 
zdrowia EXPO Lwa pod patronatem Kimball Electronics każ-
dy będzie mógł skorzystać z porad i badań niezależnie czy bę-
dzie uczestnikiem zawodów czy tylko gościem. Trzeci etap to 
znów badania profilaktyczne, które potrwają do września. Tak 
więc czasu masz sporo ale warto zbadać się wcześniej. Robisz 
to przecież dla siebie. 

Czekałeś na szczegóły? Oto one:
Bo Medica oferuje pakiet kardiologiczny, w którego skład 

wchodzą badania echa serca, próby wysiłkowej na bieżni, 
EKG a także holter ciśnieniowy na 24 godz. Rejestracja: tel. 
607 06 88 88

W Rehasport specjaliści od układu kostnego i układu ruchu 
przeprowadzą dla Ciebie kinematyczną analizę biegu, mają-
cą na celu minimalizowanie ryzyka kontuzji i urazów biego-
wych. Sprawdzą kąt dotyku podłoża w płaszczyźnie czołowej 
i strzałkowej, ułożenie podudzia, biomechanikę biegu oraz 
asymetrię nóg. Rejestracja: tel. 61 628 11 81

BIEG LWA – Uprawiaj sport świadomie
Podologia Help oferuje konsultację podologiczną i diagno-

styczne badanie na platformie Footbalance, czyli badanie wad 
postawy, a całą kwotę za pakiet przeznaczy na cale charyta-
tywne. Rejestracja: tel. 780 084 080

W Badeja Dental Clinic możesz zadbać o profilaktykę sto-
matologiczną i przegląd zębów, a także wykonać zdjęcie pano-
ramiczne. Rejestracja: 733 600 084

Wiemy jak ważny jest spokój i zdrowie psychiczne, dlatego 
jest z nami również Fundacja Mój Mount Everest. Tu mo-
żesz liczyć na tutoring rozwojowy, pomoc w uświadamianiu 
swojego potencjału oraz określenie potrzeb rozwojowych. Daj 
sobie pomóc w wyznaczaniu i osiąganiu celów oraz wzmocnij 
w dążeniu do realizacji marzeń. Czy nie od tego powinno się 
wszystko zacząć? Rejestracja: 661 488 477

Nie zastanawiaj się, naprawdę warto, a właściwie trzeba! 
Chcemy żebyś w zdrowiu ukończył 40 Bieg Lwa w 2051 roku. 

 ~Piotr Modzelewski
 Projekt jest współfinansowany przez
 Gminę Tarnowo Podgórne.
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W 2020 roku stypendia sporto-
we zostały przyznane trzy-
dziestu jeden zawodnikom 

trenującym w gminnych klubach sporto-
wych lub mieszkającym na terenie Gmi-
na Tarnowo Podgórne.

25 lutego w budynku Urzędu Gminy 
odbyło się spotkanie, podczas którego 
Tadeusz Czajka - Wójt Gminy Tarnowo 
Podgórne wręczył przybyłym osobom 
listy gratulacyjne.

Stypendia sportowe zostały przyzna-
ne przez Wójt Gminy Tarnowo Podgór-
ne po raz jedenasty. Otrzymali je za-
wodnicy, którzy w 2019 roku osiągnęli 
wysokie wyniki sportowe we współza-
wodnictwie krajowym lub międzynaro-
dowym. Łączna kwota na sfinansowanie 
tego przedsięwzięcia wyniosła ponad 
136 tys. zł.  ~ Ania Lis

Stypendia sportowe 2020

W pierwszym Turnieju Tarnovia Mini Volleyball Cup 
2020 o Puchar Dyrektora OSiR Tarnowo Podgórne, 
który odbył się 19 lutego w hali OSiR w Przeźmie-

rowie zagrało dziewięć drużyn. Zwyciężyła drużyna dziewczyn 
z SP Baranowo 1. Drugie miejsce zajęły siatkarki z SP nr 2 im. 
Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym, a trzecie SP 
Lusowo – drużyna I.

Miejsca 4-9 zajęły kolejno: SP Lusowo – drużyna II, Szko-
ła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku, 

SP Lusowo – drużyna III, SP Baranowo – drużyna II, SP nr 1 
im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym i SP im. Arkadego 
Fiedlera w Przeźmierowie. Wszystkie uczestniczki zawodów 
otrzymały gminne gadżety, a najlepsze trzy drużyny – medale 
i czeki o wartości 700, 500 i 300 zł. Drugi turniej TMV Cup zo-
stanie rozegrany 30 kwietnia w hali OSiR w Baranowie.

 
 ~ Ania Lis

Turniej mini siatkówki 

~ sport
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Takiego rozpoczęcia sezonu nie napisałby Spielberg, 
a Schwarzeneger i Stallone nie powstydziliby się takiej 
akcji. Pierwsza kolejka Tartan League 2020 gorącymi 

wydarzeniami wpłynęła na globalne ocieplenie naszej plane-
ty, pokazując, że rozpoczęty sezon będzie niezwykle zacięty. 
Wiemy wszystko i nic – nie warto będzie przegapić choćby 
minuty obecnego sezonu, a zarazem żaden wilk z Wall Stre-
et nie odważyłby się postawić złamanego grosza na końco-
wy tryumf którejkolwiek z drużyn. Patrząc na rezultaty można 
stwierdzić, że rozstrzygnięcie każdego meczu wisiało na wło-
sku dosłownie do ostatnich sekund. Gwiazdy ligi wracające 
do rozgrywek kolejny raz zabłysnęły na czerwonych boiskach 
znacząco wpływając na wyniki konfrontacji. 

Liderem po pierwszej kolejce został najbardziej utytułowa-
ny zespół Tartan League - Sporting TP, który ograł broniących 

Gorące otwarcie
mistrzostwa zawodników Galacticos TP, przerywając tym sa-
mym niebiesko-białym serię 12 meczów bez porażki.  Drugi 
zespołem, który odniósł zwycięstwo są odbudowujące się Za-
chodnie Lwy. Po zaciętej końcówce z Dynamo Wschód obro-
nili trzy punkty, plasując się tym samym na pozycji wicelide-
ra. Miejsca w środku tabeli zajęły zespoły Pavilonu i 9Trefl po 
szalonym, pełnym zwrotów akcji pojedynku.  

Równolegle odbyła się również runda kwalifikacyjna roz-
grywek pucharowych (Tartan Cup), w której nowa drużyna ze 
„starymi” twarzami, Dziki, bez większego problemu ograła 
Tarnowo Saint Germain.

Zapraszamy do śledzenia Tartan League na stronie facebo-
okowej, gdzie znaleźć można szczegółowe raporty z meczów, 
ciekawostki o drużynach oraz zapowiedzi kolejnych kolejek.

Wyniki 1 kolejki Tartan League
Sporting TP   3:2   Galacticos TP
Pavilon  4:4   9Trefl
Dynamo Wschód  5:6  Zachodnie Lwy

Wynik eliminacji Tartan Cup
TSG   3:10  Dziki 
 ~ tartan

Kolejnymi zawodami rozegranymi w ramach  XVI edy-
cji Rankingu Sołectw Gminy Tarnowo Podgórne był 
VI Indywidualny Turniej Sołectw w kręglarstwie kla-

sycznym o Puchar Dyrektora OSiR Tarnowo Podgórne. Do 
rywalizacji zgłosiła się rekordowa liczba dwunastu drużyn. 
Zwyciężyło Sołectwo Tarnowo Podgórne. Drugie miejsce za-
jęło Sołectwo Baranowo, a trzecie Lusowo. 

Po pięciu konkurencjach najwięcej punktów na swoim kon-
cie ma Sołectwo Lusowo – 70. Drugim wynikiem może po-
chwalić się Sołectwo Baranowo, które zdobyło już 66,5 pkt., 
a trzecim Sołectwo Tarnowo Podgórne – 65,5 pkt. Pozostałe 
miejsca zajmują kolejno sołectwa: Przeźmierowo (62), Góra 
(51), Sierosław (50,5), Lusówko (50), Sady (35), Wysogotowo 
(32,5), Rumianek (28,5), Chyby (25,5), Jankowice (22), Bato-
rowo (17), Ceradz Kościelny i Kokoszczyn (6). 

Turniej obył się 15 lutego w kręgielni Vector w Tarnowie 
Podgórnym. W tej edycji debiutują zawody bilardowe, któ-
re odbędą się 19 kwietnia w Pałacu Jankowice. Osoby, któ-

Sołectwa w kręgielni

Kolejny staż karate Japan Karate Association Polska, 
który odbył się 22 lutego w hali OSiR w Baranowie 
poprowadził sensei Mariusz Jerzy Jewdokimow 6 

DAN JKA. Tematem zajęć była standaryzacja shitei kata oraz 
ścisłe wytyczne dotyczące sędziowania kata i kumite. Wszyst-
kie czarne pasy ćwiczyły sygnały chorągiewkowe, czyli odby-
ły kurs sędziowski. Poza tym odbyły się kursy instruktorów 
i trenerów.

 ~ Ania Lis

re chciałyby przygotować się do zawodów i ciekawie spędzić 
czas mogą za darmo skorzystać z sali bilardowej w Pałacu od 
poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00 i 16.00-20.00 
oraz w sobotę i niedzielę od 12.00 do 18.00. ~ Ania Lis

Staż techniczny
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7 marca nasi IV-ligowcy zmierzyli się w meczu Pucharu 
Polski z Kotwicą Kórnik. Mecz początkowo miał być 
rozgrywany na boisku gospodarzy w Kórniku, ale zły 

stan boiska zmusił ich do przeniesienia  spotkania do Szczo-
drzykowa. Od początku mecz był bardzo wyrównań, do prze-
rwy remisowaliśmy 0:0. W drugiej połowie gospodarze na 
początku meczu przejęli inicjatywę i już w 70 minucie GKS 
Tarnovia przegrywał 2:0.Trener Sławomir Najtkowski doko-

nał dwóch zmian, które zmieniły obraz gry naszych zawod-
ników i w niecały kwadrans wyrównali do stanu meczowe-
go 2:2. Mimo że dominowali do samego końca, nie udało im 
się zakończyć meczu zwycięstwem. Mecz zakończył się wy-
nikiem 2:2. W karnych lepsi okazali się rywale. GKS Tarno-
via odpada z Pucharu Polski po dobrej walce i wszystkie siły 
skupia na lidze.

~ gks tarnovia

GKS Tarnovia odpada...

Pierwszy złoty medal w nowej ka-
tegorii wiekowej (M60) wywal-
czył Zbigniew Kwita.

Chodziarz z Przeźmierowa wystarto-
wał na dystansie 3000 metrów podczas 
29. Halowych Mistrzostw Polski w Lek-
kiej Atletyce Masters, które odbyły się 22 
lutego w Toruniu.

– Przyznam się, że na medal liczyłem, 
ale na złoty to nie. Jeszcze raz okazało 
się, że w sporcie należy walczyć do koń-
ca. Złoty medal zapewniłem sobie 150 m 
przed metą … Dzięki Agnieszka Dygacz 
za przygotowanie – napisał na swoim Fa-
cebook-owym profilu.

 ~ Ania Lis

Złoto  
w Toruniu

Podziękowanie za Dzień Kobiet w Sadach. Panie uczestniczące w corocznym 
spotkaniu dziękują za super imprezę Alicji w Krainie Czarów – Pani Eli, całej 
Radzie Sołeckiej oraz sponsorom części artystycznej i magicznej: Magdzie M. 

i Mariuszowi K. Zabawa była przednia!!!

PODZIĘKOWANIA

TARNOWSKIE TERMY
ZAPRASZAJĄ

poszukujemy do pracy

oraz

więcej info i zgłoszenia : b.antowski@tarnowskie-termy.pl



marzec  2020 | sąsiadka~czytaj |    49

Poszukujemy Pani
do pomocy w prowadzeniu domu 

- Przeźmierowo.
Zakres pracy: sprzątanie, 

prasowanie i czasem gotowanie. 
Nasze wymagania: sumienność, 

uczciwość, dokładność i optymizm.
Szczegółowe warunki i zakres 

pracy do uzgodnienia podczas 
osobistego spotkania.

Prosimy o kontakt telefoniczny:
883 688 063 lub 883 688 053

producent akcesoriów do profili aluminiowych

POSZUKUJE PRACOWNIKÓW NA STANOWISKO

mechanik - œlusarz
pracownik produkcyjny / operator maszyn
pracownik gospodarczy
ogrodnik

zg³oszenia prosimy przesy³aæ 
na adres praca@ideal.net.pl

ZATRUDNIMY w TARNOWIE PODGÓRNYM  

PRACOWNIKA OCHRONY-DOZORU 

Oferujemy: umowę o pracę, pełen etat, pracę 

zmianową, wynagrodzenie na czas, szkolenie. 

Zadania: rejestr zdarzeń, wykonywanie obchodów, 

kontrola pracowników.  

„MILE WIDZIANE OSOBY POSIADAJĄCE ORZECZENIE O 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI” 

     KONTAKT: 517-574-235       
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DAM PRACĘ
• Przyjmę pana do prac ogrodo-
wo-gospodarskich trzy razy w ty-
godniu, godziny do domówienia. 
Potrzebna umiejętność obsługi-
wania małego traktorka, kosiar-
ki, żyłki, piły itp. Sarbia (Gmina 
Duszniki). Tel. 601 72 41 46.
• Firma z Przeźmierowa zatrud-
ni Panią sprzątającą na 1 godzi-
nę dziennie od poniedziałku do 
piątku w godzinach popołudnio-
wych.Tel: 600-944-172 
• Chłodnictwo-Klimatyzacja, 
Przeźmierowo. Przyjmiemy 
ucznia bez konieczności uczęsz-
czania do szkoły 602 648 644
• Poszukujemy kelnerów do pra-
cy na weselach w piątki i/lub 
w soboty.Praca sezonowa od 
maja do końca września 2020. 

Bliższe informacje i zgłoszenia: 
Dworek Grzebienisko, tel 513 
747 862
• OCHRONA - zatrudnimy męż-
czyznę w wieku przedemerytal-
nym  lub rencistę, praca w Tra-
nowie Podg. znajomość obsługi  
komputera tel. 660 769 899.
• Oferuję pracę chałupniczą. Pro-
sty montaż elementów plastiko-
wych. 510 116 576
• Zatrudnię kierowcę z kat. CE. 
Tel. 691 771 690
• Szukam Pani do sprzątania 
pracowni raz w tygodniu oraz 
domu w Przeźmierowie. Najle-
piej z Przeźmierowa lub okolic. 
Miła i stała praca, najlepiej mło-
da osoba. Tel. 501 589 835
• Do prac domowych 1x w tyg. 
w Lusówku (sprzątanie, praso-
wanie) szukam odpowiedzial-

nej, punktualnej i uczciwej oso-
by. Tel.: 603 678 867

SZUKAM PRACY
• Zaopiekuję się osobą starszą 
lub chorą w pełnym wymiarze 
godzin. Posiadam doświadcze-
nie. Tel. 533-696-051 
• Wykonam wszystkie prace 
ogrodowe. Tel. 667 069 745.
• Potnę drewno, tel. 667 069 745
• Zaopiekuję się dzieckiem lub 
dziećmi w pełnym wymiarze go-
dzin. Posiadam doświadczenie. 
Tel. 533-696-051 
• Kierowca C, doświadczenie 
wywrotka szuka pracy  694 -043 
-808
• Podejmę się prac ogrodniczych  
503 -008 -671 
• Podejmę się sprzątania w fir-
mie na 1/2 etatu w gminie T.Pod-

górne. Kontakt Biuro Ogłoszeń  
604-372-440
• Przyjmę się do pracy przy rege-
neracji głowic 575-518-345
• Podejmiemy wszelkie prace 
na budowie lub przy układaniu 
kostki brukowej 733-851-018
• Posprzątam ogród po zimie  
575-518-345

Naszym Pracownikom

Grażynie i Kazimierzowi 
Wieruszewskim

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Mamy, Teściowej

składa  
Zarząd i pracownicy

Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej 
TP – KOM Sp. z o.o.

Naszemu Koledze 

Pawłowi Rutkowskiemu

wyrazy głębokiego współczucia  
i słowa wsparcia z powodu śmierci 

Taty Andrzeja Rutkowskiego

składa 
Zarząd, pracownicy i zawodnicy 
GKS Tarnovii Tarnowo Podgórne

~ i na koniec...
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Szukamy przez cały rok 2020
osób do dorywczych 
prac pomocniczych
w dziale produkcji

Pełnoletni uczniowie, studenci, 
emeryci, renciści mile widziani

(umowa zlecenie, stawka za godz.) 

sortowanie, mieszanie, pakowanie 
art. biurowych i szkolnych

praca w siedzibie fi rmy, głównie stojąca,
w pomieszczeniu przy/oraz

na hali produkcyjnej,
czynności pomocnicze przy produkcji

kontakt telefoniczny:

61 650-11-02 lub 61 650-11-41

Firma Herlitz z siedzibą w Baranowie 
ul. Szamotulska 2

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego 
przez Zakład Poligraficzny POL-MAK P.D. Makowiak sp.j. z siedzibą w Przeźmierowie przy ul. Słonecznej 6 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

Operator maszyn  
produkcyjno–pakujących

Opis stanowiska
•  Obsługa zautomatyzowanych linii produkcyjnych i innych urządzeń pakujących,
•  Bieżąca kontrola procesu produkcyjnego, raportowania danych  

produkcyjnych,
• Diagnostyka usterek maszyn, urządzeń i pomoc w ich usuwaniu,
• Koordynacja okresowych przeglądów oraz konserwacji maszyn i narzędzi,
• Dbanie o stan techniczny maszyn. 

Wymagania
• Preferowane wykształcenie w kierunku mechanicznym,
• Mile widziana doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
• Umiejętność rozwiązywania problemów,
• Sumienność, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy własnej,
• Samodzielność w działaniu, podejmowaniu decyzji i odpowiedzialność,
• Dyspozycyjność do pracy w systemie 3-zmianowym,
•  Uprawnienia do obsługi wózków widłowych (uprawnienia do obsługi suwnicy  

będzie dodatkowym atutem),
• Chęć dalszego rozwoju i ciągłego doskonalenia się.

Oferujemy
•  Stabilne zatrudnienie w firmie o silnej pozycji rynkowej w oparciu o umowę  

o pracę,
•  Pracę w firmie o jednoznacznych wartościach, które budują naszą kulturę 

organizacyjną,
• Dużą samodzielność w wykonywaniu zadań,
• Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
•  Atrakcyjne wynagrodzenie (3700 - 4200 PLN brutto) oraz system  

premiowy,
•  Benefity pozapłacowe: opieka medyczna LuxMed, karta MultiSport, 
• Bony świąteczne.

Zakład Poligraficzny POL-MAK P. Makowiak, D. Makowiak Sp. J.

Konfekcjoner galanterii  
papierniczej

Opis stanowiska
•  Zdobienie, składanie i konfekcjonowanie 

kartek okolicznościowych,
•  Kompletowanie zestawów i pakowanie  

w kartony zbiorcze,
• Przygotowanie towaru do wysyłki.

Wymagania
• Zdolności manualne,
•  Solidność i zaangażowanie w wykonywaniu 

powierzonych obowiązków,
•  Dokładność, odpowiedzialność, uczciwość  

i sumienność.

Oferujemy
•  Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowa-

nej pozycji rynkowej w oparciu o umowę  
o pracę,

• Miłą atmosferę pracy,
• Pracę w systemie 1-zmianowym,
•  Atrakcyjne wynagrodzenie (12 zł netto/1h) 

oraz system premiowy,
•  Benefity pozapłacowe: opieka medyczna 

LuxMed, karta MultiSport, 
• Bony świąteczne. 

 Magazynier

Opis stanowiska
•  Przygotowanie towaru do wysyłki  

zgodnie z dokumentają produkcyjną  
oraz wysyłkową,

• Obsługa wózka widłowego.

Wymagania
•  Uprawnienia do obsługi wózka widłowego 

(wysokie składowanie),
•  Bardzo dobra organizacja pracy własnej  

i samodzielność w działaniu,
• Umiejętność pracy w zespole,
•  Doświadczenie na podobnym stanowisku 

będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy
•  Stabilne zatrudnienie w firmie o silnej pozycji 

rynkowej w oparciu o umowę o pracę,
•  Benefity pozapłacowe: opieka medyczna 

LuxMed, karta MultiSport, 
• Bony świąteczne.

Tel. kontaktowy: 512 972 467  Aplikacje (CV wraz ze zdjęciem i list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres  

e-mail: praca@pol-mak.com.pl  Informujemy, iż skontaktujemy się telefonicznie tylko z wybranymi kandydatami.
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ZAP�SZA DO RESTAU�CJI

PRZYTULNE I �ME�LNE WNĘTRZE

WYBORNE MENU BAZUJĄCE
NA LO�LNYCH PRODUKTACH

SŁODKIE UPOMINKI DLA GOŚCI

UL. ZAKRZEWS� 15, BATOROWO
TEL. 605 784 458

WWW.PALACJASMINOWY.PL I        /JASMINOWY

WTOREK – SOBOTA 12:00 – 21:00

NIEDZIELA  12:00 – 19:00
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DRZEWA
WSZYSTKO CO Z NIMI ZWIĄZANE ORAZ

PIELĘGNACJA OBSZARU ZIELENI

• ARBORYSTA • WYCINKI DRZEW •
• ARBO OGRÓD • BUDOWA OGRODÓW •

• OŚWIETLENIE DRZEW •

ZAPOZNAJ SIĘ DOKŁADNIE Z PEŁNĄ OFERTĄ NA 
WWW.MEGADRWAL.PL

tel. 883 979 808

Szereg nowoÊci, rewelacyjnie kwitnàcych pnàczy o szerokim
zastosowaniu do obsadzania i kompozycji wiszàcych.

Prowadzimy sprzeda˝ na miejscu.
Mo˝liwoÊç obsadzania korytek.

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

OGRODNICTWO poleca:
         PELARGONIA - szeroki wybór odmian i kolorów,
   SURFINIA - pi´knie rosnàca roÊlina balkonowa w 5 kolorach
FUKSJA - obficie i pi´knie kwitnàca do póênej jesieni.

GARNITURY - MARYNARKI - SPODNIE - KOSZULE - KURTKI - BUTY

SALON
MODY MĘSKIEJ

TARNOWO PODGÓRNE
UL. POZNAŃSKA 100B

TEL. 61 896 47 49
KOM. 697 703 200

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

SZEROKI ASORTYMENT ODZIEŻY MĘSKIEJ W ATRAKCYJNYCH CENACH

ZAPRASZAMY 
OŚMOKLASISTÓW 
I MATURZYSTÓW

DOBRA JAKOÂå = NISKA CENA

PŁYTKI
PANELE

TARASY DREWNIANE

TEL. 537-700-281

OKNA I DRZWI

                       513 035 741
Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 41

www.wist.poznan.pl

• Rolety - naprawa
• Moskitiery
• Roletki

• Szyby - wymiana
materiałowe

WISTkom.

RABAT
NA MOSKITIERY

BRUKARSTWO
KOMPLEKSOWO

514 676 041

SOLIDNIE

DLA ALEXA TWÓJ   1%   MA OGROMNĄ MOC

Przekaż swój 1% podatku
pozwól Alexowi spełniać marzenia

www.naszalex.one.pl

W ROCZNYM ZEZNANIU PODATKOWYM PIT 
NALEŻY WPISAĆ:

Numer KRS:      0000186434

Cel szczegółowy 1%:   ALEX WOŹNIAK 

KÄRCHER

609 036 745

Pranie oraz czyszczenie
dywanów, wykładzin,
mebli tapicerowanych

KAWALERKA Z TARASEM
PRZEŹMIEROWO

578 902 335
ODDAM W NAJEM

KOMPLEKSOWE USŁUGI
DEKARSKIE I REMONTOWE
• naprawy i remonty dachów, kominów
• prace ciesielskie
• ocieplanie

GWARANCJA • KONKURENCYJNE CENY • WYSOKA JAKOŚĆ

575 399 129

Oddam 
ziemię

516 066 984
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61 8552 662 608 661 308
Żytnia 4, Wysogotowo www.pizzasky.pl

zamów 
on-line 
lub 
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eklama Wysogotowo 89x62 zamówienia_v03.indd   1 2020-03-02   13:16:49

603 635 878

MYCIE OKIEN
Eko 21Dom

 SPRZĄTANIE

www.ekodom21.pl

  biur    domów   firm

Profesjonalne i kompleksowe

Do wynajęcia
pokoje dla 

pracowników  
oraz mieszkanie  

w Tarnowie Podg.
tel: 600-664-663
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Infuzja tlenowa - nowy zabieg
Tarnowo Podgórne 62-080, Plac Margaretek 17/1

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

(Osiedle Zielony Gród)

GODZINY PRZYJĘĆ:
poniedziałek-piątek

9 - 12, 16 - 19
sobota 10 - 14

- chirurg -

wizyty domowe
62-081 Przeźmierowo
ul. Kwiatowa 23

tel. 61 814 11 62, 609 330 204

Gabinet weterynaryjny

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24h MALOWANIE

604 345 047

25 lat doświadczenia
solidnie, niska cena

Podnośniki
koszowe

tel. 608 443 604

Wycinanie
i przycinanie drzew

NAUKA
JAZDY

Jeździmy nową
KIA RIO

66 44 99 032

CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER

509 879 621
Lusowo, Nowa 45

Ukrainka szuka pokoju

661-590-360

WIZYTY DOMOWE

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA „LORWET”

lek. wet. Cezary Lorkiewicz
tel. 602 608 892

Gabinet Weterynaryjny

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

lek. wet. Łukasz Lorkiewicz
tel. 694 064 288
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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

BIURO RACHUNKOWE

KAIZEN
• USŁUGI KSIĘGOWE

• OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA •

ZAKŁADANIU DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ •

PIERWSZY MIESIĄC
OBSŁUGI 50% RABATU!

BARANOWO, UL. SŁONECZNA 12
TEL. 667 117 377

WWW.BIURO-KAIZEN.PL

VAT 8%

www.tech-building.pl

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

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

BUDOWA DOMÓW

CHIŃSKIE CENTRUM HANDLOWE

62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 158
Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 9.00 - 18.00, sobota 9.00 - 17.00, niedziela 10.00 - 15.00

NISKIE CENY! DOBRA JAKOŚĆ! DUŻY WYBÓR!

ZAPRASZAMY!

OD MARCA NOWY SKLEP!OD MARCA NOWY SKLEP!OD MARCA NOWY SKLEP!

Tarnowo Podgórne
Poznańska 40D

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

RMTar

M o s k i t i e r y
ROLETY

Naprawa

Produkcja
Modernizacja

PRODUCENT BLACHODACHÓWKI
I BLACH TRAPEZOWYCH

SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA

ZADZWOŃ: 61 893 46 02

• BLACHODACHÓWKA
• TRAPEZ T20/T40/T5
• OBRÓBKI DEKARSKIE
• BLACHY CYNK-TYTAN
• BLACHY OCYNKOWANE

• BLACHY POWLEKANE
• SYSTEMY RYNNOWE
• AKCESORIA DACHOWE
• TRANSPORT

PHU OLSTAL  |  62-030 LUBOŃ, UL. CHEMIKÓW 3  |   WWW.OLSTAL.COM.PL

INSTALACJE
WOD., KAN., GAZ., C.O.

535 867 490

• nowe instalacje
• przeróbki
• remonty

UKŁADANIE KLINKIERU
PŁYTEK, MALOWANIE
515 196 107
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OKRĘGOWA STACJA KONTROLI
POJAZDÓW Z MYJNIĄ

W KAŹMIERZU
PRZY PRZEGLĄDZIE MYJNIA LUB UPOMINEK ZA 1 ZŁ!

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

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

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

SOB.: 07:00 - 14:00

US¸UGI POGRZEBOWE

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

504 453 567
www.uslugipogrzebowe-oaza.pl

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

PRZEWÓZ ZMARŁYCH 
W KRAJU I ZAGRANICĄ

ORGANIZACJA CEREMONII POGRZEBOWYCH
 NA WSZYSTKICH CMENTARZACH

ul. Pietrusińskiego 34
61-418 Poznań

tel. 794 706 702
601 219 164

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

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

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

biuro@e-agar.pl

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

agarbaranowo@e-agar.pl

ul. Pietrusińskiego 34
61-418 Poznań

tel. 794 706 702
601 219 164

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

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

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

biuro@e-agar.pl

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

agarbaranowo@e-agar.pl

ul. Pietrusińskiego 34
61-418 Poznań

tel. 794 706 702
601 219 164

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

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

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

biuro@e-agar.pl

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

agarbaranowo@e-agar.pl

1a. 1b.

2a. 2b.

3b.3a.

• Reportaże
• Kursy fotogra�i

605 188 010
kxrx@wp.pl

www.krfoto.pl

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

HURT - DETAL

Sklep
przeniesiono

na Leśną 19

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

Pogotowie Krawieckie
Wszywanie zamków • Przeróbki i naprawa odzieży

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

kom. 602 659 208

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

Zapraszamy
do salonu

pielęgnacji psów

Małgorzata Cichocka, ul. Kwiatowa 5, Sady
tel. 500 001 119
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N AU K A  J A Z DY
• elastycznie • sprawnie • skutecznie •

tel. 694 99 88 21

Nowe instalacje
Modernizacja i remont

Usuwanie usterek
Pomiary

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

tel. 691 494 447

NOWY SALON OPTYCZNY 

UL.SZKOLNA 2B, ROKIETNICA

Umów się na BEZPŁATNE badanie wzroku
visionoptyk.pl 696 696 332

NA OPRAWKI

RABAT

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

UL. ROLNA 8

600 45 37 27

PSYCHOLOG
ZABURZENIA LĘKOWE
www.malgorzataremlein.pl

660 140 488
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Gabinet Psiej Urody

Profesjonalne studio dla psów i kotów
oraz butik z akcesoriami

ZAPISYTELEFONICZNE

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

ZAPRASZAMY

DO SALONU!

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

ZADZWOŃ! 517 574 222

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

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

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

Orzech (workowany) 26 MJ 25zł/25kg

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

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

SOB. 8.00 – 13.00

SKŁAD OPAŁU

TRANSPORT 
OD 1 TONY 
GRATIS!

W PROMIENIU 15 
KILOMETRÓW! 

salon

pielęgnacji

psów

ul. Urocza 12
Wysogotowo
tel. 508 302 002

10-LETNIEDOŚWIADCZENIE
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Drzewa
i krzewy ozdobne

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 601 850 706

Artykuły
ogrodnicze

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

696 017 449
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych

(sklepowych, gastronomicznych)

61 814 27 12

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

BIURO
OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI,

DORADZTWO KREDYTOWE
LICENCJA ZAWODOWA NR 7225 

62-080 SWADZIM UL. POZNAŃSKA 22
TEL. 601 822 228    61 814 63 13
www.dobrzenieccynieruchomosci.pl

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

TWÓJ DOMOWY
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy

szybko • czysto • solidnie

CIEPŁE OKNA

Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A
tel. 61 816 43 76,  kom. 602 150 364 

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

PROMOCJA!NAPRAWA,  

REGULACJA 
OKIEN I ROLET,
WYMIANA SZYB

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

 

ROLETY  
ZEWNĘTRZNE

ALUMINIOWE,
OCIEPLANE

ROLETKI  
MATERIAŁOWE

ROLETKI „DZIEŃ-NOC”
MOSKITIERY

www.dobreokna.poznan.pl

 
 

RATY BEZ PIERWSZEJ WPŁATY

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

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

O szczegóły pytaj sprzedawcę.

Godziny otwarcia
Pn.-Pt. 900-1700

Sobota 900-1400

ul. Rynkowa 1
62-081 Przeźmierowo
kom.: 790 390 299
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www.wolvet.com
tel. 604 078 665 i 602 263 575, ul. Leśna 36, Kaźmierz

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

Gabinet Weterynaryjny „WolVet”

Pełen zakres usług, USG, EKG, RTG
badanie krwi, endoskop

lek. wet. Michał Woliński

Zapraszamy

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832

SKŁAD
W¢GLAW¢GLAW¢GLA

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

ZAPRASZAMY

W
YSOKA JA

KOŚĆ

NISKIE CENY

PSYCHOLOG
www.malgorzataremlein.pl

tel. 660 140 488

ASERTYWNOŚĆ

PODSTAWOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

• terapia dzieci i młodzieży
• terapia indywidulna dorosłych
• terapia par i małżeństw

•  konsultacje wychowawcze  
i pedagogiczne 

• porady dla rodziców

GABINET
PEDAGOGICZNO-PSYCHOTERAPEUTYCZNY

mgr Kinga Nowak

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 18, tel. 501 30 37 36
www.bomedica.com.pl

LARYNGOLOG
lek. Piotr Arcimowicz

tel. 501 30 37 36
Przeźmierowo, ul. Rynkowa 18

www.bomedica.com.pl

KONSULTACJE, 
BADANIA I LECZENIE 

UROLOG
lek. Jan Sporny

tel. 501 30 37 36
Przeźmierowo, ul. Rynkowa 18

www.bomedica.com.pl

KONSULTACJE oraz 
USG UKŁADU MOCZOWEGO
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USG 3D
dopochwowe

piersi
GINEKOLOG
POŁOŻNIK

dr EWA CIEŚLAK

601 71 00 55

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

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

STOMATOLOGIA
 ORTODONCJA
  IMPLANTY

PORADNIA
DIETETYCZNA

Zaprasza w czwartki
od godz. 15.00

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

www.twojdietetyk.org

dr hab. Magdalena
Człapka-Matyasik

PRACOWNIA TECHNIKI
DENTYSTYCZNEJ

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

WYKONANIE
I NAPRAWA

PROTEZY
ZĘBOWE

PEDIATRA - PULMONOLOG
spec.med. rodzinnej

Przyjęcia w gabinecie
i wizyty domowe

• od poniedziałku do soboty •

LUSÓWKO, Wiązowa 16

tel. 603-137-270
61 8147-826

www.drstankiewicz.pl

Spirometria na miejscu

GABINET
STOMATOLOGICZNY

i prywatnie

Baranowo, ul. Szmaragdowa 9
(os. Rubinowe)

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

MAŁGORZATA ZAWISTOWSKA

PROTEZY ZĘBOWE
Całkowite (lekkie, dobre przyssanie)
Częściowe: tworzywo różowe, przeźroczyste - przeciw alergiczne, klamrowe, bezklamrowe
Szkieletowe: podniebienie sztuczne zredukowane do minimum, lekki metal i tworzywa
Zęby (wysoka estetyka, twardość)
Protezy na miękkim podłożu, elastyczne: na dziąsła wrażliwe lub zanikłe, 
zmniejszają ucisk, polepszają przyssanie
Mikroprotezy (do 2 zębów)
Naprawy protez

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

PRACOWNIA PROTETYCZNA

wtorki 16.00 - 20.00
czwartki 16.00 - 20.00

Jednoosobowe wykonawstwo

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

www.stomatologialusowko.pl

Czynne od poniedziałku do soboty

Zapraszamy

Pełen zakres usług!
PROTEZY ZĘBOWE

PRACOWNIA KAŹMIERZ

TEL. 535 900 848

EKSPRESOWA NAPRAWA
CZYSZCZENIE

NOWOCZESNE PROTEZY
ELASTYCZNE

Profesjonalna
opieka

stomatologiczna

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

specjalista protetyk

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

GABINET
PSYCHOLOGICZNY

Tarnowo Podgórne

Iwona Przekop - Kistowska

www.psycholog-przekop.pl

tel. 669 221 993

GABINET 
GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
lek. Katarzyna Bociańska  |  lek. Anna Szeliga  |  lek. Łukasz Adamczak

• przygotowanie do ciąży
• opieka nad ciężarną
•  bezinwazyjne badania 

prenatalne
• badanie KTG
• cytologia
• USG ginekologiczne
• USG położnicze

• profilaktyka onkologiczna
• antykoncepcja
•  hormonalna terapia  

zastępcza HTZ
•  badania zakażeń 

układu rozrodczego
• badania infekcji HPV
• USG tarczycy

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 18, tel. 501 30 37 36
www.bomedica.com.pl

Zakres konsultacji:

dywany
fotelewykładziny

krzesła

MYCIE
elewacji
dachówki

kostki bruk.
ogrodzeń

CZYSZCZENIE

6
0

3
 6

3
5

 8
7

8

OKNA • ROLETY
NAPRAWA
665 356 318

BIURO RACHUNKOWO-KSIĘGOWE
Kompleksowa obsługa księgowa - ZUS - Płace

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

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

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

WELTENWELTEN
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Makijaż permanentny brwi w Dermatis
* Bezpłatna konsultacja z rysunkiem wstępnym

Przeźmierowo ul. Rynkowa 146     |     tel. 533 515 001     |    przezmierowo@dermatis.com.pl

KUPON RABATOWY 10%
NA URZĄDZENIA I AKCESORIA DOSTĘPNE W SKLEPIE STACJONARNYM

ROLNA 6
BARANOWO

SPRZEDAŻ  SERWIS 
URZĄDZEŃ OGRODOWYCH
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KUPON RABATOWY 10%
NA URZĄDZENIA I AKCESORIA DOSTĘPNE W SKLEPIE STACJONARNYM

ROLNA 6
BARANOWO

SPRZEDAŻ  SERWIS 
URZĄDZEŃ OGRODOWYCH



KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności, 
bóle mięśni i zmęczenie.

Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania  
czy mówienia.

Jak zapobiegać zakażeniu?

   
    Często myj ręce, używając mydła i wody.
  
   
    Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. 

    
     Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, 

które kaszlą i kichają. 

   
       Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus 

i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą 
zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację 
sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału 
obserwacyjno-zakaźnego.

Infolinia NFZ  

800 190 590
www.gov.pl/koronawirus


