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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!
Przed nami bardzo ważny moment – wybory prezydenc-
kie. I chociaż przeprowadzane są one przy zastosowaniu 
wyjątkowych zasad bezpieczeństwa , to jedno pozostaje 
niezmienne: to czas, kiedy każdy z nas ma wpływ na przy-
szłość naszego kraju. Nie zmarnujmy tej możliwości – za-
głosujmy 28 czerwca i 12 lipca!
Przed chwilą swoje testy napisali ósmoklasiści, za chwilę 
maraton egzaminacyjny zakończą maturzyści. Trzyma-
liśmy za nich mocno kciuki, a teraz życzymy, by podjęte 
przez nich wybory pozwoliły na zrealizowanie zawodo-
wych pasji. Ósmoklasistom przypominamy, że w Tarnowie 
Podgórnym mamy trzy szkoły ponadpodstawowe: liceum, 
technikum i szkołę branżową I stopnia!
Przed nami wakacje – prosimy o rozsądne korzystanie z 
czasu wolnego, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa! 
Niech będzie to czas zdrowego wypoczynku! 

~ Agnieszka Rzeźnik, Redaktor naczelna

W pierwszym tygodniu ponownego otwarcia naszych 
placówek oświatowych dla najmłodszych w zaję-
ciach opiekuńczych uczestniczyło niewiele dzie-

ci – tylko 14 % wszystkich przedszkolaków i 2% wszystkich 
uczniów z klas 1-3. W kolejnych dniach było ich niewiele wię-
cej. Przypominamy, że decyzję o wysłaniu dzieci na zajęcia 
opiekuńcze podejmują wyłącznie rodzice/opiekunowie. Rów-
nolegle kontynuowane jest nauczanie zdalne w dotychczaso-
wej formule.

Przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa, później niż zakła-
dały to pierwotne terminy, zostały przeprowadzone egzaminy 
maturalne i ósmoklasisty. Sale egzaminacyjne zostały specjal-
nie przygotowane, opracowano procedury wejścia i wyjścia 
ze szkoły, obowiązywały maseczki, dezynfekcja rąk, a usta-
wienie ławek zapewniało zachowanie wymaganego dystansu. 
W tym roku nie było maturalnych egzaminów ustnych. Ale 
chociaż warunki były wyjątkowe, to emocje towarzyszące eg-
zaminom były… tradycyjne: lekki stres i podekscytowanie. 

Przed nami okres wakacyjny – z uwagi na pandemię wpro-
wadzono zmiany. – W tym roku zrezygnowaliśmy z organizacji 
tradycyjnych wyjazdów na kolonie – mówi I Zastępca Wójta 
Ewa Noszczyńska-Szkurat. – Natomiast chcemy zaprosić dzie-
ci na półkolonie w szkołach podstawowych. Szczegóły tej pro-
pozycji rodzice otrzymali już poprzez dzienniki elektroniczne. 
Odpłatność wynosi 20 zł za dzień (100 zł/tydzień). 

Natomiast przedszkola będą pracowały przez całe wakacje 
z dwutygodniową przerwą (w terminie uzgodnionym z rodzi-
cami każdej placówki). Nie będzie w tym roku tzw. dyżurów, 
ponieważ zgodnie z wytycznymi sanitarnymi dzieci nie mogą 
się przemieszczać między przedszkolami. Rodzice, chcący 
skorzystać z opieki przedszkolnej nad dzieckiem w swojej pla-
cówce, są proszeni o poinformowanie o tym dyrekcji.   ~ ARz

Odmrażana edukacja, 
odmrażane wakacje
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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

Szanowni Państwo

Przed nami wybory prezydenckie – 28 czerwca zaplanowana została 
pierwsza tura, a na 12 lipca – druga. 

Wybory to najważniejsze święto demokracji – każdy z nas ma real-
ną możliwość zadecydowania o przyszłości naszego kraju. Cieszę się, 
że dotychczas w Gminie Tarnowo Podgórne chętnie z tego prawa ko-
rzystaliśmy – frekwencja w naszej Gminie jest zawsze bardzo wysoka, 
wyższa niż w Wielkopolsce i Polsce. Dlatego mam nadzieję, że i tym 
razem licznie zagłosujemy. 

W tym roku wybory prezydenckie odbywają się w trudnym czasie 
pandemii. Oznacza to, że  przebiegać będą przy obowiązujących spe-
cjalnych zasadach reżimu sanitarnego. W trosce o bezpieczeństwo 
własne, innych głosujących oraz członków komisji w lokalach wybor-
czych trzeba będzie mieć zasłonięte nos i usta. Zostaną Państwo rów-
nież poproszeni o zdezynfekowanie rąk. Pamiętajmy także o utrzymy-
waniu bezpiecznego dystansu społecznego. Proszę bardzo, by w miarę 
możliwości używać własnego długopisu. 

Wprowadzony przez rządzących kalendarz wyborczy jest bardzo na-
pięty. Niektóre terminy zostały mocno skrócone. Dlatego proszę o śle-
dzenie informacji, podawanych przez Państwową Komisję Wyborczą 
oraz pojawiających się na naszej stronie internetowej i Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy Tarnowo Podgórne. Na łamach gazety 
przypominamy także adresy lokali wyborczych oraz granice obwodów 
– proszę sprawdzić, dokąd powinni się Państwo udać w dniu wyborów. 

Każdy z nas ma prawo do własnych poglądów, do własnych marzeń 
o przyszłości Polski. Skorzystajmy z prawa do ich urzeczywistniania – 
każdy głos się liczy! 
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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
Trwa 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 

Zakończono budowę ul. Leszczynowej

Przed ponownym otwarciem gminnych placów zabaw, tereny te zostaną wyko-
szone. To pierwszy etap porządkowania zieleni w Gminie.

– W ostatnim czasie spadło trochę deszczu, więc zieleń mocno „ruszyła”. 
Zdecydowaliśmy zatem o przeprowadzeniu koszenia – mówi Wójt Tadeusz Czajka. – 
Zapewniam jednocześnie, że będziemy zachowywali równowagę pomiędzy koniecz-
nością utrzymania ładu estetycznego na terenach zielonych a zatrzymywaniem wody 
opadowej. 

W pierwszej kolejności porządkowane są tereny rekreacyjne (place zabaw, skwe-
ry, parki), potem wykoszone zostaną pasy wzdłuż ścieżek rowerowych i chodników, 
a na końcu – place.

~ ARz

Kochane dzieci mam nadzieję, że mimo tego, że w tym roku niestety nie mo-
gliśmy zorganizować  festynu z okazji Dnia Dziecka  udało nam się  sprawić 
Wam radość i uśmiech. 

Serdecznie dziękuję  wszystkim firmom, za pomoc  w zorganizowaniu upomin-
ków  dla dzieci z Wysogotowa. Ogromne podziękowania za wydrukowanie ulo-
tek dla Studio Poligrafia dla Magdy i Eryka Grześkowiak, firmie Millano Group za 
smaczne słodycze, Zakładowi Poligraficznemu POL-MAK za kolorowe torbeczki, 
książeczki i kubeczki oraz Hurtowni Zabawek Malis za przekazane zabawki.

Wielkie podziękowania również dla dziewczyn z Rady Sołeckiej Gosi, Lidki, 
Magdy i Natalii za wszelką pomoc i zaangażowanie.

~ Agnieszka Mitoraj, Sołtys Wysogotowa

Porządkujemy zieleń

Upominki od sołectwa 
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”   Janusz Korczak    
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~ aktualności

Święto Wolności i Praw Obywatel-
skich pracownicy Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne uczcili wspól-

nym zdjęciem z biało-czerwoną flagą. – 
Chcemy pokazać, że wolność i demokra-
cja powinny być dzisiaj naszą wspólną 
troską – powiedział Wójt Tadeusz Czaj-
ka.

To święto zostało ustanowione przez 
Sejm RP w 2013 r. Przypada w rocznicę 
pierwszych po wojnie częściowo wol-
nych wyborów do Sejmu i całkowicie 
wolnych do Senatu, przeprowadzonych 
w 1989 r. 

~ ARz

Na sesji w dniu 2 czerwca radni 
jednogłośnie udzielili Wójtowi 
Tadeuszowi Czajce absoluto-

rium. Głosowanie poprzedziła wymaga-
na procedura: debata na temat Raportu 
o stanie Gminy, zakończona udziele-
niem Wójtowi wotum zaufania, zapo-
znanie się z opinią Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej z wykonania budżetu za 
2019 oraz z opiniami Komisji Rewizyj-
nej i pozostałych Komisji Stałych.

– To wyraz uznania i poparcia dla 
pracy mojej, moich współpracowni-
ków i wszystkich realizujących zadania 
samorządu Gminy Tarnowo Podgórne 
– powiedział Wójt Tadeusz Czajka. – 
W szczególności dziękuję Pani Skarb-
nik Katarzynie Jackowiak za skrupulat-
ne i uważne pilnowanie stanu finansów 
gminnych.

Flaga na Święto Wolności

Absolutorium jednogłośnie

Mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, 
a także zminimalizowanie ryzyka zakażenia korona-
wirusem świetlice wiejskie są otwarte wyłącznie na 

potrzeby organizacji zajęć Gminnego Ośrodka Kultury „SE-
ZAM”, organizacji pozarządowych oraz w ograniczonym za-
kresie spotkań mieszkańców (w tym seniorów) po wcześniej-
szych ustaleniach z sołtysem i Urzędem Gminy. Do odwołania 
obowiązuje zakaz wynajmu świetlic na spotkania rodzinne 
i towarzyskie, takie jak wesela, komunie, stypy, jubileusze, za-
bawy taneczne itp. 

Dla każdego obiektu, w oparciu o wytyczne sanitarne usta-
lono maksymalną liczbę osób mogących jednocześnie w nich 
przebywać. Osoby korzystające ze świetlic zobowiązane są 
do przestrzegania zasad sanitarnych i mają obowiązek wpisa-
nia się na listę obecności oraz podania danych kontaktowych. 
Świetlice będą poddawane regularnej dezynfekcji. 

Szczegółowych informacji udzielają sołtysi. Można też w tej 
sprawie  zadzwonić do Urzędu Gminy tel. 61 8959 291.

~ ARz

Świetlice wiejskie tylko warunkowo 

W zeszłym roku „Raport o stanie Gminy” był dostarczany do wszystkich miesz-
kańców w formie papierowej publikacji. W tym roku dostępny jest tylko w wersji 
elektronicznej na gminnej stronie internetowej tarnowo-podgorne.pl. Miłej lektury!

 ~ ARz



6    | sąsiadka~czytaj |  czerwiec 2020

~ aktualności

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

Trwa projektowanie Centrum Integracji Obywatelskiej

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
Trwają odbiory Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo 
Podgórne

Sprawdź, 
co się dzieje 

w Twojej 
miejscowości

Służba przygotowawcza  
– zrób pierwszy, milowy krok  

do zawodowej służby wojskowej

Marzenia o karierze zawodowego żołnierza, chęć spełnienia swoich aspi-
racji życiowych, świadomie zaplanowana ścieżka zawodowa w Wojsku 
Polskim, brak pomysłu na życie, a może po prostu chęć zdobycia stabilnej 

i pewnej pracy?
Rożne są powody, dla których ludzie wiążą swoje życie zawodowe z wojskiem. 

Przekonaj się, że służba dla Ojczyzny to także coś dla Ciebie! To najlepszy czas na 
zmiany, tym bardziej, że nadarza się ku temu świetna okazja!

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu prowadzi aktualnie nabór na III tur-
nus służby przygotowawczej planowany na okres 14 września - 18 grudnia 2020 r. 
To oferta dla wszystkich, którzy dotychczas nie odbyli szkolenia wojskowego oraz 
którzy nie pełnili służby wojskowej w jakiejkolwiek formie, a chcieliby je zrealizo-
wać w trybie ochotniczym. Kandydaci muszą jednak spełniać określone warunki. 
Jakie? Służbę przygotowawczą mogą pełnić osoby pełnoletnie, niekarane za prze-
stępstwo umyślne, posiadające obywatelstwo polskie oraz zdolność fizyczną i psy-
chiczną do pełnienia służby, a także odpowiednie wykształcenie. W przypadku szko-
lenia na potrzeby korpusu szeregowych wymagane jest wykształcenie gimnazjalne 
lub ukończone osiem klas szkoły podstawowej.

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej zadbały, by odbycie przeszkolenia wojsko-
wego nie odbiło się w negatywny sposób na finansach ochotnika i jego najbliższych. 
W trakcie pełnienia służby przygotowawczej żołnierzowi zagwarantowane jest upo-
sażenie w wysokości zależnej od stopnia wojskowego (dla szeregowego 1 095 zł 
brutto na miesiąc, przy czym kwota ta podlega opodatkowaniu w wysokości jedynie 
17%), zwrot kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania tej służby, bezpłatne za-
kwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie i wyposażenie oraz bezpłatna opieka 
medyczna i stomatologiczna. Ponadto, przez cały okres pełnienia służby przygoto-
wawczej żołnierz podlega ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i zdrowotnemu, 
a po jej zakończeniu otrzymuje odprawę w wysokości minimalnego wynagrodzenia 
za pracę obowiązującą w 2020 roku – 2 600 zł brutto. Ale to nie wszystko! Osoby 
posiadające na wyłącznym utrzymaniu niepracującego małżonka, dzieci lub rodzi-
ców, otrzymują dodatkowo miesięcznie w trakcie pełnienia służby zasiłek w kwocie 
minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku 2019.

Pamiętaj! Służba przygotowawcza jest pierwszym, milowym krokiem do zawo-
dowej służby wojskowej w Wojsku Polskim. Umożliwi Ci ona zdobycie dające-
go prestiż i cieszącego się dużym zaufa-
niem społecznym zawodu żołnierza. Lecz 
zdobycie stabilnej i pewnej pracy to nie 
wszystko! W trakcie szkolenia wzmoc-
nisz swoje cechy osobowe, odwagę, zde-
cydowanie i poczucie własnej wartości 
oraz zdobędziesz unikalne kwalifikacje, 
które pozwolą Ci w pełni wykorzystać 
swój potencjał kompetencyjny i zawodo-
wy.

Podejmij wyzwanie i już dziś złóż 
wniosek do służby przygotowawczej!

Więcej informacji można uzyskać 
w siedzibie WKU w Poznaniu przy ul. 
Rolnej 51, pod nr tel. 261 573 470 lub na 
stronie internetowej www.wkupoznan.
wp.mil.pl

~ oc
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~ aktualności

Wielkim marzeniem społeczności Szkoły Podstawo-
wej im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie była 
przebudowa skrzydła dla młodszych klas. Znaleź-

liśmy zrozumienie i wsparcie u władz samorządowych Gmi-
ny Tarnowo Podgórne, dla których od zawsze wysoka jakość 
edukacji oraz dobro najmłodszych mieszkańców Gminy jest 
jednym z najważniejszych priorytetów.  Zapadła decyzja o bu-

dowie nowej części szkoły. Rozpoczęcie prac budowlanych 
nastąpiło 1 lipca 2018 r., a już w lutym 2020 r. inwestor prze-
kazał budynek do użytku szkolnego. Marzenie ziściło się. 

Szkoła została wyposażona w nowoczesne meble i sprzęt. 
Obok sal lekcyjnych, sali językowo-komputerowej, gabinetów 
psychologa, pedagoga, logopedy, terapii do zajęć korekcyjno-
kompensacyjnych, nowoczesnego sklepiku i świetlicy, po-
wstała piękna, przestronna aula dla 300-osobowej widowni. 
Pomieszczenie zachwyca nie tylko ogromem przestrzeni i po-
ruszającą wyobraźnię sceną, ale także rozwiązaniami multi-
medialnymi, wspaniałą akustyką i estetycznym wykończe-
niem.

W planowanym 1 kwietnia uroczystym otwarciu nowo po-
wstałego skrzydła szkoły przeszkodziła pandemia, jednak od 
poniedziałku 25 maja uczniowie klas 1-3 mogą brać udział 
w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, które odbywają się 
właśnie w tych nowych przestrzeniach. Tego dnia rano troje 

dzieci z klas drugich jako pierwsze przekroczyło próg nowej 
szkoły. Szczęśliwcami byli: Majka, Julka i Beniamin. Zauro-
czyła ich nowa świetlica oraz kolorowy plac zabaw znajdujący  
się na wewnętrznym patio. Tej historycznej chwili towarzy-
szył Wójt Tadeusz Czajka,  Dyrektor Centrum Usług Wspól-
nych Oświaty i Zarządzania Kadrami Bogusława Świerkiel 
oraz gospodarz – Dyrektor Szkoły Joanna Mizerska. 

Ufamy, że w niedługim czasie będzie okazja ponownego 
zaproszenia szerokiego grona gości i wspólne przeżycie uro-
czystej inauguracji działalności szkoły. Chcemy podzielić się 
naszą wielką radością. Przede wszystkim jednak czekamy na 
naszych najważniejszych gości – współgospodarzy. Tym bra-
kującym elementem, dopełnieniem wizerunku szkoły są dzie-
ci. To ich z utęsknieniem wyczekuje grono pedagogiczne, dy-
rekcja i każdy zakamarek nowego budynku. 

Dzieci – będzie Wam się podobało!
~ Joanna Mizerska 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie

Historyczna chwila szkoły podstawowej 
w Przeźmierowie
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~ bezpieczeństwo

To już 30 lat, jak powstanie sa-
morządu terytorialnego pozwoli-
ło zdecentralizować zarządzanie 

krajem, oddając głos obywatelom. Tak 
powstały „małe ojczyzny”, to właśnie 
mieszkańcy lokalni najmocniej angażu-
ją się w przedsięwzięcia, które dotyczą 
ich bezpośrednio i na które mają realny 
wpływ na jakość życia. Rozpoczął się 
czas wielkich inwestycji, w tym: budo-
wy dróg, szpitali, szkół, sieci kanaliza-
cyjnych i wodociągowych, boisk czy hal 
sportowych, a co za tym idzie poprawy 
warunków i jakości życia mieszkańców. 
Jeszcze jeden aspekt w nowo powstałej 
ustawie o samorządzie gminnym pozo-
stał w rękach samorządów, a mianowi-
cie bezpieczeństwo. To właśnie dla jego 
poprawy powstała możliwość tworzenia 
umundurowanych formacji na szczeblu 
gmin.

W Polsce już od początku lat dzie-
więćdziesiątych powstawały Straże 
Miejskie/Gminne. Skąd taka nazwa? 
Jest to związane z ustawą o samorządzie 
gminnym, tam gdzie na czele samorzą-
du stoi prezydent czy burmistrz są straże 
miejskie, natomiast tam, gdzie wójtowie 
– straże gminne.

Początek tworzenia tych umunduro-
wanych jednostek samorządu gminne-
go, a tym samym początki ich działal-
ności, opierały się na przepisach ustawy 
o policji, nie było uchwalonej ustawy 
o strażach, tylko samorządowcy powo-
łując takie jednostki dbając o porządek 
i bezpieczeństwo swoich mieszkańców, 
ze środków gminnych powoływali do 
życia takie jednostki. Początek lat 90. 
w Poznaniu powołano do działania Poli-
cję Municypalną/ Straż Miejską. Umun-
durowana na wzór włoskiej Policji Mu-
nicypalnej rozpoczęła pracę na rzecz 
mieszkańców miasta Poznania. Dopie-
ro 29 sierpnia 1997 r. została uchwalo-
na ustawa o strażach gminnych. Wtedy 
też zostały wprowadzone inne przepisy, 
choćby dotyczące ujednolicenia umun-
durowania, wskazania konkretnych 
przepisów prawa za których naruszenie 
strażnicy mogą stosować środki prawem 
przewidziane. Po blisko 10 latach poja-
wiły się przepisy dotyczące oznakowa-

20-lecie Straży Gminnej  
w 30-lecie Samorządu

nia pojazdów służbowych straży, do-
tychczas pozostawała dowolność w ich 
kolorze czy oznakowaniu.

W Gminie Tarnowo Podgórne 
w 1999 r. ówczesna Rada Gminy pod-
jęła decyzję o powołaniu Straży Gmin-
nej (Uchwała Nr XVIII / 141 / 99 Rady 
Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 
września 1999 r. w sprawie: powołania 
Straży gminnej). Uchwalono, iż z dniem 
1 stycznia 2000 r. tworzy się Straż 
Gminną dla Gminy Tarnowo Podgórne. 
Faktycznie z dniem 1 stycznia tego roku 
rozpoczęła się praca na uruchomieniem 
tej jednostki, by w dniu 1 marca 2000 
r. rozpoczęła działalność. Z tworzeniem 
i początkiem działalności związany był 
jej pierwszy Komendant Zbigniew Ko-
walczyk. Już wtedy można było zaob-
serwować dbałość Wójta Waldy Dzi-
kowskiego o tę formację. Pracując 
w poznańskiej Straży Miejskiej, z pew-
ną zazdrością spoglądaliśmy na kole-

gów z Tarnowa Podgórnego, którzy do 
dyspozycji otrzymali dwa nowe pojazdy 
służbowe marki Skoda Felicia, a i inne 
wyposażenie było znacznie lepsze niż 
w innych jednostkach. Ale Komendant 
Kowalczyk nie zasłynął tylko z tworze-
nia tej jednostki, ale również z wielu 
trafnych i barwnych wypowiedzi. Jedna 
z nich związana była z uczestnictwem 
w spotkaniu roboczym komendan-
tów straży z województwa wielkopol-
skiego, gdzie usłyszałem „straż gmin-
na jest ustawowa, natomiast miejska to 
ta z nawiasu” trafnie stwierdzenie wy-
wołało uśmiech na twarzy wszystkich 
zgromadzonych. Ale faktycznie tak 
było, w gminach, w których przewod-
niczącym zarządu jest burmistrz (pre-
zydent miasta), straż nosi nazwę „straż 
miejska”. Od 2008 r. tarnowska straż 
otrzymała nową siedzibę, gdzie w nowo 
wybudowanym budynku, znacznie po-
lepszyły się warunki pracy strażników.
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~ bezpieczeństwo

Natomiast tak jakoś w samorządzie 
bywa, że nieraz jest czas na zmiany 
i dlatego od 2009 r. Zbigniew Kowal-
czyk, kolejny raz tworzył i uruchamiał 
straż w Dopiewie. Od 1 czerwca 2009 r. 
otrzymałem szansę pracy na rzecz spo-
łeczności lokalnej gminy Tarnowo Pod-
górne. Wtedy posiadałem blisko osiem-
nastoletni straż pracy w poznańskiej 
straży, który w tym obecnym daje 28 lat 
pracy w tego rodzaju formacji. Dlatego 
w kilku zdaniach pozwolę sobie na opi-
sanie pewnych spostrzeżeń.

Straż gminna to umundurowana for-
macja do ochrony porządku publiczne-
go na terenie Gminy, spełniająca słu-
żebną rolę wobec społeczności lokalnej, 
wykonująca swe zadania z poszanowa-
niem godności i praw obywateli. Koszty 
związane z funkcjonowaniem straży po-
krywane są z budżetu gminy. Komenda 
straży umiejscowiona jest w strukturze 
urzędu gminy. Strażą kieruje Komen-
dant powoływany i odwoływany przez 
Wójta, po zasięgnięciu opinii właściwe-
go terytorialnie komendanta wojewódz-
kiego Policji. Nadzór nad działalnością 
straży sprawuje Wójt, a w zakresie fa-
chowym Komendant Główny Policji 
poprzez właściwego terytorialnie ko-
mendanta wojewódzkiego Policji. Straż 
wykonuje zadania w zakresie ochro-
ny porządku publicznego wynikające 
z ustaw i aktów prawa miejscowego. 

Czy na przykład Państwo wiedzą, że 
pewne działania zostały scedowane na 
straże, chociaż policja ma również ta-
kie uprawnienia? Takim działaniem jest 
znienawidzone przez kierowców urzą-
dzenie do blokowania kół pojazdów, 
potocznie zwane blokadą. Osobiście 
nie znam przypadków, by jednostki po-
licji posiadały takie urządzenia. W mo-
jej ocenie z uwagi na wizerunek nie da 
się ukryć, że założenie blokady jest wi-
doczne, ale w najbardziej skuteczne, 
jako sposób postępowania po ujawnie-
niu wykroczenia. Kolejnym przykładem 
niech są fotoradary, przez większość 
kierowców kojarzonych ze strażami, 
dlatego że policja szybko wycofała się 
z działań z tymi urządzeniami, co naj-
mniej z dwóch powodów. Pierwszy to 
wizerunkowy, natomiast drugi to praco-
chłonność i duże zaangażowanie czasu 
w zakończenie postępowania. Zrobie-
nie zdjęcia przez fotoradar to dopiero 
początek, długiej drogi do ujawnienia 
sprawcy wykroczenia. W polskim pra-
wie obowiązuje zasada, że wykroczenie 
popełnione odpowiada konkretny kie-

rowca, a nie samochód, dlatego zrobio-
ne zdjęcie pojazdu to dopiero początek 
drogi. W tym miejscu muszę przyznać, 
że straże do czasu posiadania upraw-
nień całkiem nieźle sobie poradziły 
z tym zdaniem. Dlaczego całkiem nie-
źle? Z prostej przyczyny, straże jak na 
posiadane uprawnienia doprowadzały 
większość spraw do zakończenia. Jed-
nak w mojej ocenie w niektórych miej-
scach stanowiły one główne źródło do-
chodu budżetu gminy, tak było w kilku 
miejscowościach na terenie kraju, to nie 
miało związku z poprawą bezpieczeń-
stwa tylko z wykonywaniem poleceń 
przełożonych, a tym samym zapewnie-
niu dochodów do budżetu gminy. Ko-
lejnym zadaniem prawie w całości prze-
kazanym strażą jest usuwanie pojazdów 
w myśl dyspozycji art. 50a ustawy pra-
wo o ruchu drogowym. Pojazd pozo-
stawiony bez tablic rejestracyjnych lub 
pojazd, którego stan wskazuje na to, że 
nie jest używany, może zostać usunięty 
z drogi przez straż gminną lub Policję na 
koszt właściciela lub posiadacza. Więk-
szość pojazdów usuwanych z dróg jest 
przez straże.

Wielokrotnie spotykałem się i nadal 
spotykam z opinią, że wydatki na stra-
że można by przekazać na Policję, a tym 
samym nie utrzymywać tych formacji. 
W tym miejscu warto napisać, że takie 
decyzje zostały podjęte w kilku gmi-
nach w kraju, ale zapewne przekazanie 
zadań do Policji nic nie poprawiło dla 
poprawy porządku czy bezpieczeństwa 
na tych terenach. Jednym z zadań straży 
jest współpraca z Policją polegająca na:

•  stałej wymianie informacji o za-
grożeniach występujących na okre-
ślonym terenie w zakresie bezpie-
czeństwa ludzi i mienia, spokoju 
i porządku publicznego;

•  zorganizowaniu systemu łączności 
Policji i straży, uwzględniającego 
lokalne potrzeby i możliwości oraz 
zapewniającego utrzymanie stałej 
łączności między jednostkami Poli-
cji i straży;

•  koordynowaniu rozmieszcze-
nia służb policyjnych i straży, 
z uwzględnieniem zagrożeń wystę-
pujących na danym terenie;

•  wspólnym prowadzeniu działań po-
rządkowych w celu zapewnienia 
spokoju i porządku w miejscach 
zgromadzeń, imprez artystycznych, 
rozrywkowych i sportowych, a tak-
że w innych miejscach publicznych;

•  organizowaniu wspólnych szkoleń 
oraz ćwiczeń policjantów i strażni-
ków gminnych (miejskich);

•  wymianie informacji w zakresie ob-
serwowania i rejestrowania przy uży-
ciu środków technicznych obrazu 
zdarzeń w miejscach publicznych.

I na koniec trzeba napisać, że współ-
praca na terenie Gminy Tarnowo Pod-
górne, z Komendantem Komisariatu 
Policji jak i z Rewirem Dzielnicowych 
wypada bardzo dobrze. Poprzedni Ko-
mendant Waldemar Kocurek, obecny 
Mirosław Gogołek, kierownik rewi-
ru dzielnicowych w Baranowie Karol 
Kurek, a także obecny Sebastian Ko-
łodziejczyk, to specjaliści, otwarci na 
współpracę, ale przed wszystkim oddani 
służbie policjanci. Można wiele powie-
dzieć też o podległych mi strażnikach 
gminnych, ale jedno co warto podkre-
ślić, że tworzą uzupełnienie nie tylko 
działań Policji na terenie Gminy Tar-
nowo Podgórne, ale również realizu-
ją z poświeceniem od 20 lat zdania na 
rzecz społeczności lokalnej.

~ Artur Szeląg 
Komendant Straży Gminnej
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Sportowcy lubią grać na swoim bo-
isku, bo wtedy są niesieni dopin-
giem własnych fanów. W najbliż-

szej okolicy, czyli właśnie „u siebie” 
będziemy też najchętniej wypoczywać 
w kolejnych miesiącach, wpisując się 
w rosnący trend zwany mikroturystyką. 
A w obliczu nadal istniejących zagrożeń 
nie ma chyba lepszego sposobu na ak-
tywny wypoczynek w sąsiedztwie Po-
znania niż gry turystyczne.

W przeciwieństwie do bardzo popu-
larnych gier miejskich w gry turystycz-
ne najczęściej możemy się bawić wtedy, 
kiedy sami mamy na to czas i ochotę. 
Wystarczy długopis, karta gry – pobrana 
z Internetu i samodzielnie wydrukowana 
i… można już ruszać w drogę. Emocje – 
gwarantowane! W pobliżu Poznania do-
stępnych jest sporo takich gier, należą-
cych do kilku podstawowych rodzajów.

Na tropie skarbów
Questy to po prostu… poszukiwanie 

skarbów. Korzystając z wierszowanych 
wskazówek trzeba znaleźć właściwą tra-
sę i – rozwiązując zagadki – dotrzeć do 
miejsca ukrycia skrzyneczki ze specjal-
ną pieczęcią. Przy okazji poznając losy 
klasztoru w Owińskach, niezwykłą hi-
storię założenia Golęczewa albo tajem-
nice Pałacu Jankowice. Na podobny 
spacer, który zazwyczaj trwa około go-
dziny, zapraszają też Mosina i Murowa-
na Goślina. Dodatkową mobilizacją do 
zaliczania kolejnych tras może być zdo-
bywanie Odznaki Odkrywców Tajemnic 
i upominków w ramach akcji Na tropie 
skarbów.

Turystyczno-Rekreacyjne Imprezy 
na Orientację

Zagadkowy skrót TRInO skrywa gry, 
które czerpią z doświadczeń popular-

nych imprez na orientację. Zadaniem 
uczestników jest dotarcie do zaznaczo-
nych na mapie punktów kontrolnych 
i znalezienie odpowiedzi na związa-
ne z nimi pytania. Autorzy tras TRInO 
w pobliżu Poznania szczególnie upodo-
bali sobie piękną przyrodę. Swoją orien-
tację w terenie można zatem sprawdzić 
w Wielkopolskim Parku Narodowym 
i w Mosinie, nazywanej „wrotami do 
parku”, wśród pomnikowych dębów 
parku pałacowego w Rogalinie i na ob-
szarze nadwarciańskich łęgów, a tak-
że spacerując słynną Aleją Filozofów 
w Wierzenicy.

Na rower
Gry o dłuższych trasach powstały 

z myślą o miłośnikach jazdy na dwóch 
kółkach. Najbardziej wytrwali mogą 
wybrać się Rowerem wokół Poznania 
(trasa dostępna również w wersji an-
gielskiej), zaliczając zadania na tere-
nie 14 gmin. Kto złapał bakcyla bicykla 
z chęcią skorzysta również z propozy-
cji ze Śremu. Rowerowe Questy Re-
gionu Śremskiego to trzy gry w samym 
mieście oraz trasy w pobliskiej Mórce 
i innych miejscowościach. Prawdziwym 
zagłębiem gier turystycznych jest tak-
że Kórnik. Po spacerze w zamku, czy-
li siedzibie słynnej Białej Damy, moż-
na wybrać jedną z propozycji arboretum 
– quest, TRInO albo „Wielką Przygo-
dę w Wielkopolskich Ogrodach” – grę 
obejmującą siedem ogrodów botanicz-
nych, w tym Arboretum Leśne w Zie-
lonce.

O powstaniu inaczej
Gry turystyczne mogą posłużyć jako 

atrakcyjna plenerowa lekcja historii. 
Jednym z najczęściej pojawiających się 
wątków jest powstanie wielkopolskie, 

którego dotyczą questy samochodowe 
z cyklu Zapomnianym bohaterom: jeden 
prowadzący z Buku do Kórnika, a dru-
gi z Biedruska do Lusowa. Udany 
zryw niepodległościowy posłużył rów-
nież za kanwę gry Pierwsze Iskry (do-
stępnej w wersji polskiej i angielskiej), 
która obejmuje zadania w 11 miejsco-
wościach! Warto tak zaplanować tra-
sę rozgrywki, aby na koniec odwiedzić 
Tarnowo Podgórne, gdzie wisienką na 
torcie będzie spacer-gra tropem pew-
nego sympatycznego lwa.

Karty turystycznych gier tereno-
wych do pobrania i wydruku:

Questy: www.regionwielkopolska.
pl/questy

Turystyczno-Rekreacyjne Imprezy na 
Orientację: www.trino.pttk.pl

Gry turystyczne: www.gryturystycz-
ne.pl

Akcja Na tropie skarbów: www.po-
wiat.poznan.pl/natropieskarbow

~ Piotr Basiński
Poznańska Lokalna Organizacja Tury-

styczna

„Turystyczne PLOTki”: w ramach cyklu wspólnie z Poznańską Lokalną Organiza-
cją Turystyczną (PLOT) przybliżamy nasze atrakcje i ofertę naszych sąsiadów, by 
zachęcić do mikroturystyki – samodzielnego zwiedzania najbliższej okolicy i po-
znawania mniej lub bardziej znanych turystycznych perełek okolic Poznania. 
Kolejne teksty cyklu ukażą się równolegle na łamach informatorów samorządo-
wych 12 gmin członkowskich PLOT, w Naszym Głosie Poznańskim oraz w Pra-
sowej Powiatowej 17.

Gramy u siebie
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Z początkiem czerwca oferta zdal-
nego doradztwa specjalistów 
Tarnowskiego Centrum Wspie-

rania Przedsiębiorczości została posze-
rzona o dodatkowe konsultacje doradcy 
podatkowego dot. Tarcz Antykryzyso-
wych. W trakcie telefonicznego dyżuru 
uzyskamy poradę na temat możliwych 
form wsparcia finansowego, dedykowa-
nego w określonej, indywidualnej sytu-
acji przedsiębiorcy. Konsultacje dedy-
kowane są przedsiębiorcom działającym 
na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. 
Można z nich skorzystać w każdą śro-
dę, w godz. 15.30-16.30. Niezbędna jest 
jednak wcześniejsza rejestracja. W tym 
celu należy wysłać zgłoszenie na adres 
mailowy kontakt@tarnowo-podgorne.
pl, w treści zgłoszenia wskazując NIP, 
formę prawną prowadzonej działalno-
ści gospodarczej oraz zasygnalizować 
temat, z jakim chcemy zwrócić się do 
eksperta. Pracownicy TCWP potwier-
dzą wyznaczoną godzinę konsultacji 
oraz przekażą telefon do doradcy. Sza-
cowany czas pojedynczej konsultacji to 
15 minut. 

Przypominamy także, że do dyspozy-
cji przedsiębiorców prowadzących dzia-
łalność gospodarczą na terenie Gmi-
ny Tarnowo Podgórne, pozostają także 
księgowa, radca prawny oraz doradca 
podatkowy. Wszystkie konsultacje spe-
cjalistów prowadzone są zdalnie. 

Dyżury doradcy podatkowego odby-
wają się telefoniczne, w każdy ponie-
działek miesiąca (za wyjątkiem świąt 
oraz dni wolnych od pracy), w godzi-
nach od 16.00 do 18.00. Aby wziąć 
udział w konsultacjach należy dokonać 
wcześniejszego zgłoszenia. Można to 
zrobić mailowo lub telefonicznie, po-
dając temat rozmowy. Po weryfikacji 
zgłoszenia i sprawdzeniu dostępności 
terminów otrzymają Państwo zwrotną 
wiadomość z potwierdzeniem rezerwa-
cji oraz telefonem do eksperta.  Szaco-
wany czas pojedynczej konsultacji to 
15-20 minut, w zależności od liczby 
zgłoszeń. 

Radca prawny oraz księgowa pełnią 
cotygodniowe, mailowe dyżury.  Aby 
skorzystać z konsultacji, wystarczy 
przesłać zgłoszenie mailowe na adres 

kontakt@tarnowo-podgorne.pl Wysła-
nie zgłoszenia jest równoznaczne z do-
konaniem rejestracji i możliwością sko-
rzystania z porady. W treści przesłanego 
maila prosimy o zadanie pytania skie-
rowanego do specjalisty. Odpowiedzi 
udzielane są na bieżąco. 

Zachęcamy do zapoznania się ze 
szczegółowym harmonogramem dyżu-
rów, dostępnym na stronie www.tcwp.pl 
w zakładce doradztwo.   

~ TCWP

Wsparcie dla biznesu

Wszelkiej, bieżącej pomocy udzielą 
także pracownicy Tarnowskiego Cen-
trum Wspierania Przedsiębiorczości. 
Konsultacje świadczone są telefonicznie 
oraz mailowo. Zachęcamy także do sys-
tematycznego odwiedzania strony www.
tcwp.pl oraz profilu TCWP na Facebo-
oku, gdzie na bieżąco zamieszczane są 
najświeższe informacje dot. aktualnych 
możliwości uzyskania dofinansowania, 
propozycje bezpłatnych webinariów 
oraz szkoleń i warsztatów on-line. 

Bezpłatne doradztwo dotyczące  
Tarcz Antykryzysowych dla przedsiębiorców 

Zwolnienie z podatku od nieruchomości za część roku 
2020 niektórych grup przedsiębiorców, których 
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku 

z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 
z powodu COVID-19. 

Na sesji w dniu 28 kwietnia Rada Gminy Tarnowo Podgór-
ne podjęła uchwałę nr XXIII/384/2020 w sprawie zwolnienia 
z podatku od nieruchomości za część roku 2020 niektórych 
grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa 
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konse-
kwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

Ze zwolnienia mogą skorzystać podatnicy, będący przed-
siębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 
2018 roku – Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz. U. 
2019 r. poz. 1292 z późn. zm.), których na podstawie przepi-
sów szczególnych dotyczy(ł) zakaz prowadzenia działalności: 

- polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków 
i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom do-
konującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, 
spożywanych na miejscu, ujętej w Polskiej Klasyfikacji Dzia-
łalności w podklasie 56.10.A, 

- związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem im-
prezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, 

spotkania, ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w pod-
klasie 82.30.Z, 

- twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kul-
tury i rozrywki, ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności 
w dziale 90.0, 

- związanej z konsumpcją i podawaniem napojów, ujętej 
w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30, 

- związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosme-
tycznymi, ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w pod-
klasie 96.02.Z, 

- usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej, ujętej 
w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z, 

- związanej ze sportem, rozrywką i rekreacją, ujętej w Pol-
skiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0, 

- związanej z prowadzeniem usług hotelarskich w rozumie-
niu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek 
i przewodników turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 
r. poz. 238 z późn. zm.), ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działal-
ności w podklasach: 55.10.Z i 55.20.Z. 

~ wpl

Wydział Podatków Lokalnych informuje
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Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej  
komisji wyborczej

1

Obwód obejmuje część sołectwa Tarnowo Podgórne Ulice: 23 Października, Astrowa, Bratkowa, 
Cicha numery nieparzyste 1 – 7 i numery parzyste 2 – 20B, Czereśniowa, Daleka, Działkowa, Jasna, 
Jesienna, Karolewska, Kolorowa, Kręta, Krótka, Księdza Czesława Niklewicza, Księdza Zbigniewa 
Sasa, Łanowa, Łąkowa, Marianowska, Mieczykowa, Okrężna, Przecznica, Rokietnicka, Rolna, Ron-
do im. Tadeusza Mazowieckiego, Sportowa, Spółdzielcza, Szkolna numery nieparzyste od numeru 
1 – 51 i numery parzyste od numeru 2 – 42A, Uprawna, Wąska, Wesoła, Władysława Jeszke, Zbo-
żowa, Zielona.

Szkoła Podstawowa nr 
1 im. Jana Pawła II,  ul. 

Szkolna 5, 62-080 Tarnowo 
Podgórne

2 Obwód obejmuje sołectwo: Lusowo
Świetlica Wiejska, 

Lusowo ul. Ogrodowa 13, 
62-080 Tarnowo Podgórne

3

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

Szkoła Podstawowa,  
ul. Kościelna46/48,  

62-081 Przeźmierowo

4 Obwód obejmuje sołectwa: Ceradz Kościelny, Jankowice, Rumianek
Świetlica Wiejska, 

Jankowice, ul. Wiśniowa 2a, 
62-080 Tarnowo Podgórne

5 Obwód obejmuje sołectwa: Baranowo Szkoła Podstawowa, im. 
Polskich Noblistów Barano-
wo, ul. Wypoczynkowa 93,  

62-081 Przeźmierowo

6

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

 
Szkoła Podstawowa,  

ul. Kościelna 46/48, 
62-081Przeźmierowo

7

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

GOK SEZAM,  
ul. Ogrodowa 14, 

62-080 Tarnowo Podgórne

8

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

Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Jana Pawła II, ul. 

Szkolna 5, 
62-080 Tarnowo Podgórne

Sprawdź gdzie głosujesz
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W roku szkolnym 2020/2021 naukę możesz kontynu-
ować w jednej z trzech szkół ponadpodstawowych 
w Tarnowie Podgórnym: Liceum Ogólnokształcą-

cym oraz – w ramach Zespołu Szkół Technicznych – Techni-
kum i Szkole Branżowej I Stopnia.

Przypominamy, że nabór do tych placówek w roku szkol-
nym 2020/2021 odbywa się wspólnie z Poznaniem i Powiatem 

Poznańskim. Każdy uczeń ma prawo wyboru nie więcej niż 
6 szkół (zgodnie z uchwałami podjętymi przez organy prowa-
dzące) oraz dowolnej liczby oddziałów w tych szkołach. Ozna-
cza to, że kandydat wskazuje je na JEDNYM WNIOSKU!

Rekrutacja trwa od 15 czerwca do 10 lipca (do godz. 15.00).

~ ARz

Ósmoklasisto – przeczytaj!

9

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

 
Szkoła Podstawowa, 
ul. Kościelna 46/48, 

62-081Przeźmierowo

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

Baranowo ul. Wypoczynko-
wa 93

62-081 Przeźmierowo

11 Obwód obejmuje sołectwo: Batorowo, Swadzim

Świetlica Wiejska, 
Batorowo 

ul. Stefana Batorego 67 
62-080 Tarnowo Podgórne

12 Obwód obejmuje sołectwo: Lusówko w tym wsie: Lusówko, Otowo.
Szkoła Podstawowa Lu-

sówko, ul. Dopiewska 5
62-080 Tarnowo Podgórne

13 Obwód obejmuje sołectwo: Sierosław
Szkoła Podstawowa Lu-

sówko, ul. Dopiewska 5, 
62-080 Tarnowo Podgórne

14 Obwód obejmuje sołectwo: Sady
Świetlica Wiejska, Sady 

ul. Poprzeczna 3, 
62-080 Tarnowo Podgórne

Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca, z tym, że zamiar głosowania korespondencyjnego musiał być zgłoszony 
przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie 
wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r. 

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych 
może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który roz-
pocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić 
ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Tarnowo Podgórne najpóźniej do 
dnia 19 czerwca 2020 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2020 r. od godz. 700 do godz. 2100. ~wso
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Z prac Rady Gminy
Sesje z 26 maja i 2 czerwca

XIV sesja Rady 
Gminy od-
była się 26 

maja. Organ stanowiący miał 
do rozpatrzenia 12 projektów 
uchwał o różnym charakterze. 
Dominowały te, które dotyczyły 
zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego. 

Nim przystąpiliśmy do pro-
cedowania, pozwoliłam sobie 
wspomnieć o przypadającym 
27 maja Dniu Samorządu Tery-
torialnego. Obecny rok jest ro-
kiem wyjątkowym: obchodzimy 
30-lecie odrodzonego samo-
rządu terytorialnego. To „Złoty 
Wiek Polskiej Samorządowo-
ści”. To czas bezprecedensowe-
go rozwoju, budowy nowocze-
snej infrastruktury, kreowania 
zmian lokalnych, regionalnych. 
To wiele kilometrów dróg, ście-

żek rowerowych, sieci kanaliza-
cyjnych, gazociągowych, infra-
struktury oświatowej, sportowej, 
rekreacyjnej. To dzięki podejmo-
waniu odpowiedzialnych decy-
zji samorządowców naszej Gmi-
ny przez okres 30 lat, możemy 
stanowczo stwierdzić, że Gmi-
na Tarnowo Podgórne osiągnęła 

sukces. Ten czas został dobrze 
spożytkowany. Dzień Samorzą-
du Terytorialnego jest świętem 
nie tylko, tych którzy zasiadają 
w gminnych radach – to święto 
całej społeczności lokalnej. To 
święto wszystkich mieszkańców, 
którzy poprzez udział w wybo-
rach samorządowych, aktywne 
działania w sołectwach, organi-
zacjach pozarządowych, szko-
łach, zakładach przyczyniają 
się do kształtowania samorzą-
du. Prof. Regulski, współtwórca 
reformy samorządowej, twier-
dził: „Państwo powinno zająć 
się tym, czym musi, tym czym nie 
musi, lepiej zajmie się obywa-
tel”. Dokładnie tak rozumiał sa-
morząd. To liderzy samorządowi 
mają obowiązek tworzyć warun-
ki do rozwoju gospodarczego 
i rozwoju społeczeństwa obywa-
telskiego. Reforma ta uważana 
jest za jedną z najlepszych w III 
RP. Przyniosła ona decentrali-
zację władzy i upodmiotowie-
nie lokalnych wspólnot. Jednak 
obecna władza nie bardzo ko-
cha samorządy, następuje powoli 
centralizacja. Musimy być tego 
świadomi. 

Wszystkim aktywnie dzia-
łającym w naszej Gminie na 
rzecz jej rozwoju życzymy dużo 
satysfakcji i zadowolenia. 

Rada Gminy dokonała zmia-
ny Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Tarnowo Podgór-
ne oraz uchwały budżetowej na 
bieżący rok. Ciągłe dostosowy-
wanie planu, jakim jest budżet 
Gminy, do realiów w tym zakre-
sie jest obowiązkiem obu orga-
nów Gminy. 

Kolejne projekty to zmiana 
miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego i doty-
czyły one terenów Lusówka przy 
ul. Agawy, Imbirowej i Osiedla 
Morskiego, a także w Baranowie 
dz. nr 312 i w Jankowicach przy 
ul. Leśnej i Wiśniowej. Dru-

gi projekt dotyczył terenów po-
łożonych w centrum Jankowic 
część II. To byłe tereny po Kom-
binacie, nad którymi trudno mi 
określić ile Rad Gminy Tarnowo 
Podgórne się pochylało – wresz-
cie został zaakceptowany bez-
względną większością głosów. 
Rada zezwoliła na zawarcie na-
stępnych umów dzierżawnych 
z dotychczasowymi dzierżaw-
cami w Tarnowie Podgórnym, 
Górze i Przeźmierowie. Tereny 
te są zagospodarowane zielenią. 
Uzgodniona została lokalizacja 
sieci wodociągowej i kanaliza-
cji sanitarnej w Alei Swadzim-
skiej w Swadzimiu, będącej 
pomnikiem przyrody. Wyrażono 
również stanowisko dotyczące 
uchwalenia statutów sołeckich 
Gminy Tarnowo Podgórne.

2 czerwca odbyła XV se-
sja absolutoryjna której głów-
nym tematem było rozpatrze-
nie Raportu o stanie Gminy 
i udzieleniu Wójtowi Tadeuszowi 
Czajce wotum zaufania i abso-
lutorium. Zanim do tego doszło 
radni na Komisjach analizowali 
sprawozdanie z wykonania bu-
dżetu, informację o stanie mienia 
Gminy na dzień 31.12.2019 r. 
Komisje pozytywnie zaopinio-
wały sprawozdanie. Sprawozda-
nie z wykonania budżetu pod-
dane jest wnikliwej analizie 
i ocenie Regionalnej Izbie Ob-
rachunkowej w Poznaniu, która 
wyraziła ocenę pozytywną bez 
żadnych uwag. Taką samą oce-
nę Regionalnej Izby Obrachun-
kowej uzyskał wniosek Komisji 
Rewizyjnej. Po przeprowadzeniu 
pełnej procedury Radni udzielili 
jednogłośnie absolutorium Wój-
towi Tadeuszowi Czajka. Jeszcze 
raz serdecznie gratulujemy. Jest 
to wyraz uznania dla wszystkich 
realizujących zadania samorządu 
Gminy Tarnowo Podgórne.

~ Krystyna Semba
Przewodnicząca Rady Gminy

Dzień Samorządu 

Terytorialnego jest 

świętem nie tylko, 

tych którzy zasiadają 

w gminnych radach 

– to święto całej 

społeczności lokalnej.
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W maju Stowarzyszenie Dar Serc zorganizowało dwie 
akcje honorowego krwiodawstwa. Obie, ze wzglę-
du na panującą pandemię, odbyły się w krwiobu-

sach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa, które każdorazowo mogły przyjąć maksymalnie  
50 krwiodawców. Chętnych zgłaszało się co najmniej jeszcze 
raz tylu. – 16 maja zebraliśmy prawie 19 litrów cennego leku, 
dwa tygodnie później 17,53 litra – podsumowuje akcje Woj-
ciech Janczewski, Wiceprzewodniczący Rady Gminy i Prezes 
Stowarzyszenia Dar Serc. – Cieszę się, że w tak trudnym czasie 
nasi krwiodawcy nie zawiedli. Dziękuję naszym sponsorom, 
którzy na potrzeby akcji przekazali kawę i słodycze.

Akcja, która miała miejsce 30 maja, odbywała się w ramach 
5. urodzin Tarnowskich Term, które obchodzono pod hasłem 
„Świętowanie przez pomaganie”. Dla wszystkich chętnych 
Termy przygotowały między innymi specjalne maseczki oraz 
vouchery przedłużające pobyt w Parku Wodnym. 

Łącznie na „koncie” tarnowskiego Stowarzyszenia jest już 
4 667 litrów krwi. Kolejna akcja odbędzie się 28 sierpnia. – Je-
żeli będzie to możliwe, to spotkamy się w gościnnych progach 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Tarnowie Podgórnym – zapowiada 
Wojciech Janczewski. – Natomiast jeśli nadal będą obowią-
zywały obostrzenia sanitarne, to Regionalne Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa przyśle dwa krwiobusy, które sta-
ną na pobliskim parkingu przy GKS Tarnovia. Wtedy wszyscy 
chętni mogli oddać krew. 

~ ARz  
Wydarzenie współfinansowane przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Krwiobusy w Tarnowie Podgórnym

Rok 2020 jest wyjątkowy dla wszystkich działających 
na rzecz dobra wspólnoty mieszkańców jaką stanowi 
gmina. 8 marca 1990 r. sejm przyjął ustawę o samorzą-

dzie gminnym, a 27 maja tego samego roku odbyły się pierw-
sze po II wojnie światowej wolne wybory w Polsce: wybory 
samorządowe. Z tej okazji, co roku, 27 maja obchodzony jest 
Dzień Samorządu Terytorialnego. Świętując 30-lecie odbu-
dowy polskiej samorządności Sołtys i Rada Sołecka Tarnowa 
Podgórnego postanowiła upamiętnić tych, którzy w tym cza-
sie poświęcili swój czas i energię na rzecz pracy społecznej: 
na stronie internetowej Sołectwa: www.facebook.com/solec-
twotp przedstawiono składy Rad Sołeckich oraz Spis Sołty-
sów tej stołecznej miejscowości w latach 1990-2020. 

Niekwestionowaną liderką pod względem długości służe-
nia lokalnej społeczności jest Bożena Możdżeń. Pani Bożena 
poświęciła 22 lata swego życia, działając dla mieszkańców 
czyniąc to do dziś! W rankingu długości pracy w Radzie So-
łeckiej TP poczesne miejsca zajmują kolejno: Wojciech Wie-
ruszewski (16 lat), Jacek Pietrucha (16 lat), Tadeusz Rzep-
czyński (13 lat), Narcyz Derda (8 lat), Teresa Kierzek (8 lat), 
Zbigniew Nowak (8 lat), Marek Perz (8 lat), Elżbieta Ra-
szewska-Stróżyk (8 lat), Irena Szczygieł (8 lat), Jakub Bra-
niewicz (5 lat), Marzena Kierzek (5 lat), Aleksander Boro-
wiak (4 lata), Mirosław Grupka (4 lata), Wojciech Janowski 
(4 lata), Anna Lis (4 lata), Urszula Ludwińska (4 lata), Mi-
rosław Machowina (4 lata), Agnieszka Mysior (4 lata), Piotr 
Owczarz (4 lata), Danuta Petrus (4 lata), Michał Przybylski 
(4 lata), Zenon Troszczyński (4 lata), Katarzyna Wojtkowiak 
(4 lata), Wiesław Woszak (4 lata). Zestawienie sołtysów we-
dług tego samego kryterium przedstawia się następująco: 
Narcyz Derda (9 lat), Piotr Owczarz (9 lat), Zbigniew Przy-
bylski (8 lat), Zenon Troszczyński (4 lata). 

W celu wspomnienia i uhonorowania osób zaangażowanych 
w pracę w rad sołeckich w poszczególnych miejscowościach 
do życia powołany został Sołecki Challenge. Polega on na 
wytypowaniu kolejnych miejscowości do sformułowania po-
dobnego rankingu. W myśl tej reguły Sołectwo Tarnowo Pod-
górne nominowało Sołectwo Lusowo do opublikowania na 
swojej stronie internetowej: www.facebook.com/solectwolu-
sowo analogicznego katalogu społeczników. Po przygotowa-
niu takiego opracowania do podobnego działania wytypowane 
zostanie kolejne Sołectwo. Wszystko to traktowane w kate-
goriach zabawy i przy założeniu dużej dowolności sposobu 
prezentacji. Przejawiamy nadzieję, że takie działanie posłuży 
jako lekcja wiedzy o zasłużonych społecznikach. 

~Barbara Przyjemska
Sołectwo Tarnowo Podgórne

Sołecki Challenge na 30-lecie Samorządu Gminnego

Od lewej: Katarzyna Wojtkowiak, Bożena Możdżeń, Zenon 
Troszczyński, Waldy Dzikowski i Narcyz Derda.
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Deszczówka to jedyne odnawial-
ne źródło wody. Prawnie uwa-
żana jest za ściek, jednak od-

powiednio odzyskana i zgromadzona 
może znacząco zmniejszyć codzienne 
zużycie wody i tym samym ograniczyć 
koszty jej zakupu do około 700 zło-
tych rocznie. Podczas 10-minutowego 
deszczu z dachu o powierzchni około 
100 m2 można zebrać ponad 140 litrów 
wody opadowej, a to naprawdę dużo. 
Taka ilość wody deszczowej pozwoli 
nam na to, by dwudziestokrotnie spłu-
kać toaletę, sześć razy zrobić pranie lub 
trzy razy umyć samochód. Stąd groma-
dzenie wody opadowej może okazać się 
zabezpieczeniem i inwestycją na lata. 
Wodę deszczową, która spływa z dachu, 
możemy w łatwy sposób gromadzić 
i wykorzystywać w ogrodzie do podle-
wania roślin lub podczas prac porządko-
wych. Takie rozwiązanie jest ekologicz-
ne, stosunkowo niedrogie w realizacji, 
a w dłuższej perspektywie przyniesie 
spore korzyści.

Planując taką inwestycję na własnej 
posesji musimy rozważyć sposób, który 
chcemy zastosować, mając na uwadze 
dwa podstawowe rozwiązania. System 
zbierania deszczówki może być pod-
ziemny lub naziemny. Łapanie desz-
czówki w każdym z tych wariantów 
wymaga zamontowania specjalnych 
urządzeń. W przypadku systemu na-
ziemnego są to zbiorniki na deszczów-
kę, natomiast system podziemny wyma-

ga instalacji skrzynek rozsączających 
pod ziemią, dzięki którym tworzy się 
tzw. magazyny na wodę deszczową, któ-
ra stopniowo wsiąka w otaczający grunt 
lub studni chłonnych.

Musimy pamiętać, że zbieranie wody 
deszczowej nie jest skomplikowane. 
W większości przypadków nie wymaga 
wykonywania kosztownych instalacji – 
tak naprawdę wszystko, czego potrze-
bujemy to ustawiony obok rury spusto-
wej zbiornik na deszczówkę i rynienka 
lub inny element przekierowujący wodę 
opadową. Więc, jeżeli dach nie jest 
pokryty papą lub eternitem, gromadzenie 
jej w specjalnych zbiornikach to świetny 
pomysł. Dlatego też najczęściej stoso-
wanym sposobem zbierania deszczówki 
jest montaż wyłapywaczy (inaczej zbie-
raczy) wody deszczowej. Są to zbiorni-
ki na deszczówkę mogące pomieścić od 
kilkuset do kilku tysięcy litrów wody 
opadowej instalowane bezpośrednio na 
rurach spustowych lub podłączonych 
za pomocą zbieracza wody deszczo-
wej pasujący do każdej rury w zakre-
sie od 75 do 110 mm. Pobieranie wody 
z dachu wiąże się z tym, że zbiornik na 
deszczówkę należy połączyć z rynną. 
Łączenie wykonuje się poprzez mon-
taż specjalnej rurki we wcześniej wy-
wierconym otworze w rynnie. Dzięki 
niej woda opadowa będzie spływać do 
podstawionego pojemnika. Zbiorni-
ki naziemne montuje się przy elewacji 
domu, w miejscu zacienionym. Standar-

dowo spotykane są pojemniki o pojem-
ności 300-2000 litrów, które gromadzą 
wodę wypływającą bezpośrednio z rur. 
Woda czerpana jest za pomocą pompy 
ciśnieniowej lub kranu. Czasem zbiorni-
ki naziemne mogą być traktowane jako 
swoista dekoracja ogrodu, np. kiedy wy-
bierze się model imitujący pień drzewa 
lub starogrecką amforę.

Zbieranie deszczówki nie musi ogra-
niczać się wyłącznie do pojemników 
naziemnych. Na rynku dostępne są za-
awansowane zbiorniki do zakopywa-
nia pod ziemią lub chowane w piwnicy. 
Z ich pomocą woda deszczowa odpro-
wadzana jest wprost z rynien, może być 
też wykorzystywana do użytku domo-
wego. Najmniejsze zbiorniki tego typu 
mają 2000 litrów. Musimy pamiętać, 
że poza zbiornikami mogą to być stud-
nie chłonne lub skrzynki rozsączające. 
W przypadku studni, przed ich zamon-
towaniem, trzeba przeprowadzić ba-
dania gruntu, najlepiej zdecydować się 
na nią, gdy gleba jest chłonna. Z kolei 
skrzynki rozsączające zbierają wodę 
z dachów oraz ze wszystkich utwar-
dzanych elementów, po których ścieka 
woda i zatrzymują ją w module. Następ-
nie równomiernie rozprowadzają wodę 
po ziemi. 

W związku z planowaną inwestycją 
należy omówić aspekt prawny. Mon-
taż systemu zbierania deszczówki na-
ziemnego lub podziemnego nie wymaga 
uzyskania pozwolenia na budowę. Roz-
poczęcie prac instalacyjnych systemu 
podziemnego wymaga zgłoszenia w sta-
rostwie powiatowym. Musimy jednak 
pamiętać, że tego systemu nie można 
łączyć z instalacją wodociągową.

Podsumowując: zbieranie wody opa-
dowej przynosi oszczędności w domo-
wym budżecie, a dodatkowo poma-
ga w dbaniu o prawidłową gospodarkę 
wodną w danym regionie. Dzięki temu, 
że woda utrzymuje się na działkach i nie 
odpływa do kanalizacji oraz rzek, po-
prawia się nawodnienie terenów. Desz-
czówka sprawdza się zarówno w ogro-
dzie, jak i w domu. I choć nie jest ona 
stale do dyspozycji jak woda pitna, to 
w naszej szerokości geograficznej ilość 
wody opadowej powinna być satysfak-
cjonująca.

 ~ MR

„Łapanie” deszczówki
~ ekologia
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Od początku roku realizujemy 
wraz z Gminą Tarnowo Podgór-
ne projekt „Siła jest we mnie”.  

Jego głównym celem  jest aktywne 
wspieranie kobiet mieszkających na te-
renie Gminy. Na szczęście stworzona na 
etapie projektowania koncepcja umożli-
wiła nam realizację zadania przez spraw-
ne dostosowanie się do zmieniających 
się okoliczności. Od początku kwietnia 
program realizowany jest bez przeszkód 
w sposób zdalny. 

Sytuacja związana z COVID-19 do-
tknęła nas wszystkich. Nie każdy jednak 
potrafi sprawnie poradzić sobie zarówno 
ze zmianami społecznymi jak i zmienia-
jącą się sytuacją gospodarczą. Zmiany…. 
To z ich powodu wielokrotnie spada 
nasz poziom samooceny wynikający 
z konieczności odmiennego podejścia do 
działania, wybrania nowej strategii czy 
potrzeby poszukiwania nieznanych dotąd 
możliwości. 

W trakcie wielu przeprowadzonych już 
sesji coachingowych w ramach projektu 
okazało się, że wiele możemy osiągnąć 
zmieniając tylko i aż perspektywę sytu-
acji. Poproszona przez przedstawicie-
li Gminy o rozszerzenie skali projektu 

z przyjemnością podejmę się kontunu-
owania działania w ramach tych samych 
środków. Zapraszam kolejne Panie do 
kontaktu, poszerzam grono coachów – 
wolontariuszy, którzy chętnie dodatkowo 
wesprą projekt. Wierzę, że pomagając so-
bie wzajemnie dziś sprawiamy, że jutro 
świat będzie znacznie lepszy.

Dziś jesteśmy już po pierwszych suk-
cesach. Kilka sesji zostało zakończo-
nych. Poprosiłam uczestniczki projektu, 
które zakończyły proces, aby napisały 
kilka zdań i  podzieliły się oceną uczest-
nictwa w projekcie. Poniżej ich dosłowne 
wypowiedzi.

„Zdecydowałam się wziąć udział 
w rozmowach ze specjalistami z Funda-
cji Trifolium i to była bardzo dobra decy-
zja. W tych ciężkich czasach otrzymałam 
wsparcie, zrozumienie i pomoc. Spotka-
nia te pomogły rozwiązać  problemy, roz-
wiać wątpliwości i pójść odpowiednią 
drogą.  Wspólnie ustaliłyśmy harmono-
gram działań, dzięki czemu na mojej twa-
rzy codziennie gości uśmiech... serdecz-
nie polecam”  ~Joanna

„Cogito, ergo sum” – myślę, więc je-
stem świadomym uczestnikiem coachin-

Terapia dobrym słowem

Jak codziennie oszczędzać wodę

gu organizowanego przez Fundację Tri-
folium pod hasłem „Siła jest we mnie”. 
Trafiłam tutaj w dośc trudnym dla sie-
bie momencie. Jestem bliżej niż dalej 
liczby, która bez względu na płeć lek-
ko paraliżuje, bo zwiastuje przekrocze-
nie umownie połowy życia, czyli 40. 
Borykająca sie z różnymi demonami po-
czułam, że potrzebuję indywidualnego 
wsparcia i wzmocnienia mojego Ja i tak 
trafiłam do projektu i na Panią Annę 
Łoszczyńską. 

Nie oczekiwałam, że coaching sta-
nie się antidotum na wszystkie moje 
problemy dnia codziennego, a będzie 
czymś w rodzaju bratniej dłoni, a dzięki 
aktywnemu współdziałaniu z trenerem 
wypracuję, a raczej zlikwiduje swoje au-
tomatyczne reakcje na rzecz tego czego 
chcę tu i teraz. Coaching  jest swojego ro-
dzaju sztuką zadawania pytań, jednak nie 
lada wyzwaniem jest udzielenie odpowie-
dzi nie trenerowi, a sobie. Czas pomiędzy 
spotkaniami z Panią Anną wypełniam 
podróżami w głąb samej siebie i poddaję 
swoje reakcje auto analizie. Staram się 
osiągnąć wyższy poziom świadomego 
użycia narzędzi, które gdzieś uśpione ak-
tywowane stają się składową mojego sze-
roko pojętego rozwoju.

Rozmowy z Panią Anną Łoszczyńską 
dały mi większą przejrzystosć siebie 
w auto postrzeganiu. Wiem, że niektó-
re znaki zapytania poleżą jeszcze jakiś 
czas bez odpowiedzi w szufladzie mo-
ich myśli, bo jestem w procesie budo-
wania pewnego rodzaju mostu zarówno 
tego w głąb siebie jak i pomiędzy ludźmi. 
Coaching to przepustka do lepszej ja, 
komfortu, higieny umysłu, świadomego 
podejmowania decyzji jak i pewności 
co do ich słuszności. Moim mytem, któ-
re wnoszęjest zaangażowanie, otwartość, 
szczerość mnie samej przed sobą i z tym 
czego oczekuje od życia. Myślę, że te 
czas warto egoistycznie i kreatywnie wy-
korzystać dla siebie by przeć do przodu 
w kierunku, który sobie wyznaczamy. 
Pamiętajmy, że  aby osiągnąć swój cel, 
trzeba go w pierwszej kolejności określić, 
bo człowiek bez celu traci grunt i spokój. 
 ~Lidia

Cieszy mnie, że moja praca i zaangażo-
wanie przynoszą wymierne efekty, że na-
stawienie do coachingu i znajomość tego 
rodzaju wsparcia się zmienia na lepsze. 

~ Anna Łoszczyńska

~ stowarzyszenia
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~ stowarzyszenia

15 maja 2020 roku – w Międzynarodowy Dzień Ro-
dziny – światło dzienne ujrzał portal stworzony 
przez Fundację Mój Mount Everest dla rodzin za-

mieszkujących Gminę Tarnowo Podgórne. 
Fundacja Mój Mount Everest od stycznia 2019 roku prowa-

dzi na terenie Gminy Lokalny Klub Rodzinny Familijna Gmi-
na. Jest to miejsce spotkań rodzin z małymi dziećmi, w któ-
rym można bezpiecznie i aktywnie spędzić czas poza domem, 
zainspirować się do wspólnej zabawy z dzieckiem oraz prze-
dyskutować ze specjalistami ważne tematy dotykające wycho-
wania czy opieki nad dzieckiem. Niestety od marca spotkania 
są zawieszone i nie wiemy, kiedy będzie możliwe ich wzno-
wienie. Dlatego, by choć cząstkę tego, co działo się w czasie 
spotkań, odzyskać, postanowiłyśmy stworzyć miejsce w wir-
tualnej przestrzeni, któremu przyświecają nasze cele: zachęcić 
rodziny do aktywnego spędzania czasu, wspomagać integrację 
z lokalną społecznością oraz wspierać rodziców w trudzie wy-
chowawczym. 

Na portalu cele te realizujemy poprzez: 
• bogatą bazę inspiracji do wspólnej zabawy z dziećmi oraz 

aktywnego spędzania czasu całą rodziną, które nie wymagają 
wielkich nakładów finansowych. Są to inspiracje do zabawy 
i do stworzenia własnoręcznie zabawki, inspiracje plastyczne 
oraz kulinarne (tutaj zamieszczamy dziecinnie proste przepisy 
na dania, które posmakują całej rodzinie). Oprócz tego w bazie 
inspiracji można znaleźć przepisy na ulubione przez najmłod-
szych masy sensoryczne oraz proste eksperymenty możliwe 
do przeprowadzenia w domu. Dla rodziców starszych dzieci 
przygotowaliśmy inspiracje do wspólnych rozmów, do któ-
rych gorąco zachęcamy.

• opisy wycieczek przyrodniczych po terenie naszej Gmi-
ny i najbliższej okolicy opracowywane przez pasjonata przy-
rody – Roberta Przybylskiego, który zna każdy leśny zaułek 

i ukwieconą łąkę w naszej Gminie. War-
to zajrzeć tu zwłaszcza przed weekendem. 

• artykuły pisane przez lokalnych specjalistów na tematy 
ważne dla rodziców i dzieci. Z artykułów tych można nie tyl-
ko dowiedzieć się czegoś ważnego w kontekście wychowania 
czy wspierania w rozwoju, ale także poznać lokalnych specja-
listów, którzy swój ślad pozostawiają także w bazie specjali-
stów. (Do bazy specjaliści zapisują się samodzielnie poprzez 
formularz na stronie. Zachęcamy do skorzystania!)

• aktualne informacje o tym, co się w okolicy dzieje, czyli 
gdzie i jak w najbliższym czasie można spędzić czas poza do-
mem. 

Bardzo gorąco zapraszamy do odwiedzania portalu każ-
dą mamę i tatę, ciocię i wujka, babcię i dziadka! Odwiedzaj-
cie, korzystajcie, inspirujcie się i przede wszystkim spędzajcie 
czas aktywnie na zabawie, wspólnym działaniu, rozmowie czy 
wspólnym zwiedzaniu okolicy. 

~ Marta Żak-Jędrzejewska, Izabela Wach 
pomysłodawczynie projektu Familijna Gmina 

W maju fundacja zaproponowa-
ła wiele działań, które wspar-
ły różne środowiska, właśnie 

w tym czasie, kiedy zmęczenie izola-
cją, zwłaszcza wśród rodzin z dziećmi, 
było już dosyć spore. Dlatego Cafema-
ma nadal niestrudzenie łączyła ludzi, od 
marca online, ale zgodnie z zapotrzebo-
waniem. Dowieźliśmy, niczym kurier, 
materiały na warsztaty bezpośrednio 
pod drzwi uczestników (taki impuls, by 
trochę wyłagodzić napięcia, dać chwilę 
wytchnienia mamom, także pretekst do 
podjęcia przygody z troszkę starszymi 
dziećmi, które przecież w domu też swo-
im „przepracowaniem i znudzeniem się” 
potrzebują nowych form zadziałania). 
„Wspólne wyszywanie” brzmi trochę 
jak anachroniczna rozrywka, ale okaza-
ło się, że to odsunięcie się od komputera 
i to, że jesteśmy na różnych poziomach 

zaawansowania, sprzyja, wykorzystuje-
my tę inspirację do nawiązania relacji ro-
dzinnych, koleżeńskich i także do wspo-
minania ciekawych sytuacji w naszych 
życiach. Wzmacniamy się więc rodzin-
nie, także w ten sposób. Skracamy drogę 
od człowieka do człowieka. 

Poza warsztatami rękodzieła trwają 
kolejne potrzebne na ten czas: o mądrym 
odżywaniu się, o dbaniu o naszą psychi-
kę oraz o zdrowie (stąd zaproszeni go-
ście psycholodzy i lekarz). Z ramienia 
Lokalnego Centrum Wolontariatu zor-
ganizowaliśmy i wsparliśmy zbiórki na 
rzecz samotnych mam (które przebywa-
ły w DPS Chyby) oraz na rzecz oddziału 
zakaźnego. 

Zachęcamy, by zajrzeć na fb@funda-
cjainspiria, można się tędy zapisywać 
na zajęcia. Darczyńcy i wolontariusze 
współdziałali (współpracując z Lokal-

nym Centrum Wolontariatu), realnie po-
mogli rodzinom, które przeżywają bar-
dzo trudne chwile, np.  ciężka choroba, 
brak nadziei, brak małżonka. Jako LCW 
chcemy pokazać, że wolontariat jest su-
per – ważny, potrzebny, piękny. Dziś 
przypominamy o dyżurach ze specja-
listami – w poniedziałki (godz. 18.30) 
oraz zapraszamy na tematyczne webina-
ria, które  mają nas wszystkich wspomóc 
w dalszym działaniu, wspieraniu akcji 
społecznych właśnie w tym niezwykle 
wymagającym aspekcie, jakim jest poda-
rowanie w mądry sposób czasu drugiemu 
człowiekowi. ~ Fundacja Inspria

Projet współfinansowany przez  
Gminę Tarnowo Podgórne

Inspiria dla rodzin

familijnagmina.pl
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Minął kolejny miesiąc, tydzień, dzień pandemii. Ogra-
niczenia, które były i są z nią związane, skompli-
kowały życie wielu osobom. W telewizji, radiu czy 

czasopismach widzimy, słyszymy czy czytamy o akcjach pro-
wadzonych na rzecz osób chorych, przebywających na kwa-
rantannie, seniorów czy lekarzy i ich rodzin. Często odbiera-
my to jako formę promocji organizacji czy prywatnych osób. 

Jeśli coś dobrego czynisz z dobroci serca, to nikt nie musi 
widzieć i wiedzieć o tym. Jeśli chodzi ci o to, żeby wszyscy 
wiedzieli i chwalili cię, to jest to obłuda. Zatem niech nie wie 
lewica, co czyni prawica. To dlatego tak bardzo i tak często 
zbiórki charytatywne powinny być głośnie, ale już wręczanie 
darów bardzo delikatne, a bardzo często dyskretne. Cudowna 
zasada dla pomagających: pamiętaj, aby obdarowany nie zo-
stał przy tym upokorzony, 

Obecna sytuacja częściej angażuje nas w różnego rodza-
ju akcje. Ograniczeni okolicznościami chętnie włączamy się 
w działania pomocowe. Z obserwacji naszej Fundacji wynika, 
że pomoc akcyjna, jednorazowa jest niewystarczająca. Skutki 
pandemii będziemy odczuwać jeszcze długo. Grono osób ko-
rzystających już z pomocy poszerzyło się o tych, którzy stra-
cili pracę i brakuje im środków do życia czy też zagubili się 
w tej specyficznej sytuacji.

Jest wiele instytucji , które zajmu-
ją się pomocą w trybie ciągłym. Od 
wielu lat pomocy udziela Caritas czy lokalnie Parafialne Ze-
społy Caritas. Systematycznie zaopatrują oni potrzebujących 
w żywność, odzież. Organizują wyposażenie domu, sprzęt re-
habilitacyjny. Dzięki współpracy z wolontariuszami dostar-
czają podopiecznym ciepłe posiłki.

Liczy się człowiek – bez względu na status majątkowy, wy-
znanie czy poziom umysłowy. Ludzie z nałogami, choć sami 
pozbawiają się człowieczeństwa, potrzebują naszej pomocy. 
Ich nałóg to choroba i zewnętrzny objaw problemów, z który-
mi nie mogą poradzić sobie sami.

Bardzo ważne obecnie jest zainteresowanie i okazanie 
wsparcie osobom z naszego otoczenia, o których wiemy, że 
z tych czy innych względów nie są w najlepszej kondycji czy 
to ruchowej, czy umysłowej. Wielu z nich z różnych wzglę-
dów nie poprosi o pomoc. Mogą to być przyczyny natury psy-
chicznej, skromność, wstyd lub… prozaiczny brak telefonu. 
Możesz sam zorganizować pomoc lub zgłosić problem do in-
stytucji czy jednej z organizacji pozarządowych, działających 
na terenie Gminy.

Postarajmy się pomagać i działać tak, by nie urazić osoby, 
której chcemy pomóc.

~ Zarząd Fundacji Oczy Szeroko Otwarte

Bezinteresowna pomoc

Czerwiec, koniec roku szkolnego. Na ulicach piękny wi-
dok: dzieci ubrane na galowo, szczęśliwe, w rękach 
świadectwa, często z paskiem. Nauczyciele z wią-

zankami kwiatów. Jedni i drudzy, po ciężkiej pracy, zaczyna-
ją zasłużone wakacje. Dzisiaj to tylko sentymentalne wspo-
mnienie. Nie będzie uroczystego zakończenia roku szkolnego, 
wyczytywania nagrodzonych uczniów, wręczania gratulacyj-
nych listów dla rodziców, podziękowań itp. Zupełnie inny ko-
niec roku.

Słuchacze naszego Uniwersytetu zawsze w drugiej poło-
wie czerwca Walnym Zgromadzeniem Członków kończyli rok 
akademicki. Tak było przez wszystkie lata, aż do tego roku. 
Z wiadomych przyczyn walne odbędzie się w terminie póź-
niejszym, prawdopodobnie we wrześniu. 

Nie udało się w pełni zrealizować wielu zaplanowanych za-
jęć, wykładów wyjazdów i wycieczek (część została przełożo-
na na inny termin, część odwołana).

Jednak, chociaż los nam rzuca kłody pod nogi, nie załamu-
jemy rąk. Nie możemy brać udziału w normalnym studenckim 
życiu, kontaktujemy się w większości telefonicznie i przez 
różne media społecznościowe i pomagamy sobie w razie po-
trzeby. Dobry humor, uśmiech i pozytywne nastawienie do ży-
cia wystarczą, by przetrwać, by nie dać się wirusowi. 

Nie poddając się, uczestniczymy on-line w zajęciach jogi 
i zdrowego kręgosłupa. Już w maju, zachowując wymagane 

procedury wznowiliśmy spotkania tenisa ziemnego, walczy-
my przy tenisowych stołach i maszerujemy z kijkami. Trwają 
rozmowy zmierzające do wznowienia projekcji filmów z cy-
klu „10 filmów na 10-lecie”. Będzie to możliwe raczej przy 
zmniejszonej liczbie widzów. 

Kontynuujemy prace nad opracowaniem publikacji i przy-
gotowaniem do obchodów 10-lecia naszego UTW. W sie-
dzibie naszego stowarzyszenia, w specjalnej gablocie pięk-
nie prezentuje się, pachnący nowością nasz sztandar, którego 
wszyscy jesteśmy fundatorami. Mamy nadzieję zaprezen-
tować go na inauguracji nowego roku akademickiego, połą-
czonej z uroczystymi odchodami 10-lecia. Wierzymy, że 2 i 3 
października wszystko będzie zwyczajnie, wszystko będzie 
normalnie i zaplanowane uroczystości zostaną zrealizowane.

A póki co, drodzy studenci, przed nami wakacje. Nieste-
ty, nie możemy spędzić ich razem na półkoloniach, jak w la-
tach ubiegłych. Musimy sobie sami, indywidualnie zorgani-
zować różne formy wypoczynku, uwzględniając procedury 
sanitarne i wiele ograniczeń. Życzmy sobie zdrowia, byśmy 
w naszym gronie mogli spotkać się po wakacjach, wypoczęci, 
zadowoleni i szczęśliwi. Korzystajmy z możliwości podziwia-
nia pięknej przyrody. Wyłączmy radio i telewizor, otwórzmy 
na oścież okna, posłuchajmy: śpiew ptaków to sama prawda.

~ Maria Zgoła 
Projet współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Nie tak miało być
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Przez dwa i pół miesiąca obo-
wiązkowej kwarantanny odby-
liśmy kilkadziesiąt krzepiących 

i wzmacniających rozmów telefonicz-
nych, przeciwdziałając w ten sposób 
poczuciu osamotnienia i przygnębieniu 
jakie dopadało wielu z Was. Uszyliśmy 
i rozdaliśmy potrzebującym ponad 900 
maseczek. Dodatkowo maseczkami ob-
darowaliśmy miejscową Straż Gminną 
i Policję. Nagraliśmy dla Was 14 filmi-
ków, w tym 5 motywujących, w których 
podpowiadaliśmy jak sobie poradzić 
z izolacją w dobie koronawirusa, 1 film 
z bezpiecznymi ćwiczeniami dla senio-
rów, 1 relację z wizyty online w Domu 
Opieki oraz 7 koncertów w wykonaniu 
fenomenalnej Zariny Zaradnej, dzię-
ki którym mogliście się zrelaksować 
i posłuchać kojących dźwięków harfy. 
Wszystkie filmiki możecie oglądać wie-
lokrotnie i bezpłatnie na https://www.
facebook.com/fundacjanigdyniejestza-
pozno/ Pozyskaliśmy kolejnego, fanta-
stycznego Partnera - Centrum Medycz-
ne BoMedica, w której nasi podopieczni 
mogą w preferencyjnych cenach wyko-
nać badania holter EKG i holter ciśnie-
niowy. 

Regularnie pomagaliśmy w zakupach 
4 samotnym seniorom, których stan zdro-
wia nie pozwalał na samodzielne wycho-
dzenie do sklepu. Zorganizowaliśmy 
kilkanaście spotkań online, w tym sesje 

z dziewczynami z grupy onkologicz-
nej oraz z seniorami z zaprzyjaźnionego 
Domu Opieki w Kobylnikach, których 
przed pandemią odwiedzaliśmy regular-
nie. Dla nich też przeprowadziliśmy ak-
cję „Kwiatek dla seniora”, w którą chęt-
nie zaangażowali się mieszkańcy naszej 
Gminy ofiarowując sadzonki kwiatów 
przez facebookową grupę Mieszkańcy 
Gminy Tarnowo Podgórne. Kwiaty zo-
stały posadzone w przepiękne, ręcznie 
robione doniczki, które podarowała nam 
Olena i Piotr Zaradny z Przeźmierowa 
i sprawiły ogromną radość samotnym se-
niorom. Podobnie jak oryginalne ręcznie 
robione kartki, wykonane przez wolonta-
riuszy z SP Przeźmierowo pod opieką ar-
tystyczną Dawida Dopieralskiego, które 
im zawieźliśmy z okazji Dnia Matki. 

Wszystko to, zrobiliśmy wolontary-
stycznie bez żadnego dofinansowania. 
Wierząc, że dobro to jedyna rzecz, któ-
ra się mnoży gdy się ją dzieli. Serdecz-
nie dziękujemy StudioProjekt za pomoc 
w montażu naszych filmików, Aleksan-
drze Pemperze za uszycie maseczek, 
Danucie i Zbigniewowi Koczorskim 
za wsparcie finansowe, dzięki któremu 
mogliśmy zakupić materiały potrzebne 
do szycia maseczek, Grażynie i Roma-
nowi Misiak za aktywny udział w na-
szych konkursach i kwiatki dla senio-
rów, Karolinie Majka-Klak z Karo-Med 
Rehabilitacja za profesjonalne i bez-

pieczne zestawy ćwiczeń dla seniorów, 
Zarinie, Olenie i Piotrowi Zaradnym za 
przepiękne osłonki na kwiatki oraz kon-
certy harfowe oraz Piotrowi, Jakubowi 
i Dawidowi Stępień, za wyrozumiałość 
i nieustanne wspieranie idei oraz naszej 
zabieganej szefowej. 

Ty też możesz pomóc! Dołącz do nas 
i zostań naszym wolontariuszem. Po-
dziel się z innymi swoim czasem, wie-
dzą i doświadczeniem. Wpłać darowi-
znę na nasze konto: 55 1090 1362 0000 
0001 3249 6536 lub pomagaj nam pod-
czas zakupów przez Internet na platfor-
mie FaniMani. https://fanimani.pl/fun-
dacja-nigdy-nie-jest-za-pozno/ Razem 
możemy więcej! Jeszcze będzie prze-
pięknie, jeszcze będzie normalnie! 

Z serdecznymi pozdrowieniami
~  Maja Stępień 

Fundacja „Nigdy nie jest za późno”

Czas na małe podsumowanie!

Studenci 
UTW  
rozpoczęli 
treningi!

Sekcja tenisa ziemnego 
rozpoczęła  zajęcia teni-
sowe na korcie w OSIR 

Przeżmierowo oraz w Parku Te-
nisowym Olimpia  w Tarnowie 
Podgórnym. Tenisistki oraz te-
nisiści - seniorzy z UTW są su-
per szczęśliwi, że mogą wreszcie 
zażyć troszkę ruchu w swoim 
ulubionym tenisie!

Zarina Zaradna
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Wolontariusze, działający 
w ramach Wielkopolskiej 
Ekipy Szymona, przy wspar-

ciu Ruchu Społeczno-Samorządowego 
Bezpartyjni – Wielkopolska zorgani-
zowali 9 czerwca na plaży w Lusowie 
spotkanie z kandydatem na Prezyden-
ta RP Szymonem Hołownią. Uczestni-
czyło w nim, przy zachowaniu reżimu 
sanitarnego, około 1 600 osób, w tym 
przedstawiciele zarządu Bezpartyjnych 
– Wielkopolska: Wójtowie Tarnowa 

Podgórnego – Tadeusz Czajka, Suchego 
Lasu – Grzegorz Wojtera oraz Komor-
nik – Jan Broda.

– Cieszę się, że Gmina Tarnowo Pod-
górne znalazła się na szlaku kampanii 
prezydenckiej Szymona Hołowni – po-
wiedział Wójt Tadeusz Czajka, witając 
przybyłych.   

Przypomnijmy, że Ruch Bezpartyj-
ni – Wielkopolska udzielił oficjalnego 
poparcia Szymonowi Hołowni uzna-
jąc, że głoszone przez niego postula-

ty w największym stopniu wpisują się 
w założenia statutowe organizacji, tym 
bardziej, że Szymon Hołownia zapowia-
da wzmacnianie roli samorządów lokal-
nych.  

W czerwcowe słoneczne popołudnie 
przez ponad godzinę Szymon Hołow-
nia przedstawiał podstawowe założenia 
swojego programu oraz odpowiadał na 
zadawane pytania. Spotkanie zakończy-
ło pamiątkowe zdjęcie.  

~ Bezpartyjni – Wielkopolska 

Szymon Hołownia w Lusowie

Co prawda mija okres obostrzeń związanych z CO-
VID-19, to już problemy natury pandemicznej – nie. 
Nie chodzi tu tylko o dalszą konieczność dbania o sie-

bie i bliskich oraz zachowanie środków ostrożności jak np. od-
każanie rąk. Możemy zażegnać koronawirusa, ale niestety nie 
to, co pozostawił. Co właściwie mam na myśli?

Oczywiście zrozumiałe jest, że w dobie obostrzeń zmuszeni 
byliśmy do używania szczególnych środków ochrony. Cieszy 

mnie fakt wyboru przez wielu ludzi maseczek materiałowych 
wielokrotnego użytku, jednak to nie one stanowią problem… 
Problemem popandemicznym jest wysyp jednorazowych rę-
kawiczek! Nie tylko chirurgicznych, ale i takich do pieczywa, 
którymi sklepy ratowały się w obliczu wymogów rządu. Po-
niewierają się już nie tylko w okolicy sklepów, ale wśród pól, 
łąk i w lasach. 

Co możemy z tym zrobić? Po pierwsze warto byłoby wy-
rzucać je w wyznaczonych do tego koszach, często jeszcze na 
terenie sklepu. Utylizacja odpadów typu medycznego wiąże 
się z większym ryzykiem, jak i nakładem pieniędzy. Są to tak 
zwane odpady niebezpieczne, do których należą również m.in. 
rozpuszczalniki czy lakiery. Po drugie: jeśli już widzimy rę-
kawiczki zaśmiecające np. trawnik, podnieśmy je i wyrzućmy 
w odpowiednie miejsce. Oczywiście pamiętając o środkach 
ostrożności! W końcu miały one kontakt z nieznanymi nam, 
potencjalnie chorymi ludźmi. 

Dobrym pomysłem jest zbieranie nie tylko rękawiczek. Cza-
sem na spacer warto wziąć ze sobą worek i zbierać odpady 
znajdujące się na łonie natury. W końcu chcemy podziwiać ją 
czystą i piękną! Jest to również dobra nauka dla dzieci, począ-
tek dbania o środowisko.

~ Zosia

(nie)EkoLogiczny obraz pandemiczny
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W czasach niepewności, 
zmniejszonego poczucia bez-
pieczeństwa, budzą się stare 

lęki, rodzą nowe. To prosta droga do pe-
symizmu, paniki, depresji. Nie jesteśmy 
na nią skazani. W dużej mierze zależy 
to od nas samych. Od tego, czy znaj-
dziemy w sobie dość determinacji, żeby 
mimo obiektywnie trudnej sytuacji, 
pójść drogą optymizmu.

Czym jest optymizm? W wielkim 
uproszczeniu ilustruje to znany dow-
cip: „optymista to ktoś dla kogo szklan-
ka jest do połowy pełna, pesymista to 
ktoś, dla kogo szklanka jest do połowy 
pusta”. Zauważmy, że sytuacja jest ta 
sama. Zmienia się sposób opisu. Dla-
tego psycholodzy mówią najchętniej 
o optymistycznym stylu wyjaśniania.

Bycie optymistą czy pesymistą jest 
pochodną stylu wychowania. Jeżeli ro-
dzice uczą dziecko, że jest ono w stanie 
osiągnąć pewnie rzeczy i ono to robi, 
wychowują optymistę. Jeżeli postawią 
przed nim wymagania nie do spełnienia 
wychowują pesymistę. Obama mówiąc 
Yes, I can budził optymizm. Nastawie-
nie, że „trzeba coś odwalić” stanowi dla 
mózgu zapowiedź porażki. Rodzi pesy-
mizm. 

Nie można jednak mylić optymizmu 
z lekkomyślnością, nieodpowiedzialno-
ścią, niefrasobliwością. Bo optymizm 
nie polega na ignorowaniu proble-
mu. Zakłada poważne potraktowanie 
wynikających z niego konsekwencji. 
A to zakłada umiejętność znajdowa-
nia dobrych stron każdej kłopotliwej 
sytuacji. Najważniejsze jest budowa-
nie koherencji, czyli charakteru, który 
pozwala wyjść cało z najbardziej trau-
matycznych wydarzeń. Koherencja to 
suma poczucia zaradności, sensow-
ności i zrozumienia. Osoba z wysokim 
poczuciem koherencji potrafi reagować 
aktywnie na każdą stresującą sytuację. 
Owszem, westchnie, może nawet zapła-
cze czy zaklnie. Ale nie poprzestanie na 
tym. Zakasze rękawy i zacznie szukać 
wyjścia z sytuacji z przekonaniem, że 
zasoby, którymi dysponuje, są warto-

ściowe i przydatne w tej sytuacji. Jeśli 
dojdzie do wniosku, że czegoś jej braku-
je, bo przecież to jest możliwe, to sobie 
takie zasoby zorganizuje, załatwi, poży-
czy, stworzy. Dzięki takiemu podejściu 
emocje nie stają się ekstremalne. Mogą 
być silne, mogą być nagłe, ale zawsze 
uda się je opanować i kontrolować. Wte-
dy emocje i stres nie spowodują zaha-
mowania działania.

Optymizmu można się nauczyć! 
Na początek zadbaj o to co i jak my-

ślisz. Pomocnym w wejściu na ścieżkę 
optymistycznego stylu wyjaśniania bę-
dzie schemat TPSKA: T (trudność), P 
(przekonanie), S (skutek), K (korekta), 
A (aktywność). Zacznij od spraw drob-
nych, codziennych. Na przykład od re-
akcji na to, że znajomy nie odbiera te-
lefonu. 

Optymistyczny sposób wyjaśniania:
1) Trudność: Znajomy nie odbiera 

ode mnie telefonu.
2) Przekonanie: On mnie lubi, więc 

pewnie nie odbiera telefonu, gdyż jest 
obecnie bardzo zajęty. Ale nadal zależy 
mu na relacjach ze mną.

3) Skutek: Spróbuję dodzwonić się do 
niego w innym terminie. 

Pesymistyczny sposób wyjaśniania:
1) Trudność: Znajomy nie odbiera 

ode mnie telefonu.
2) Przekonanie: Widać już mu na mnie 

nie zależy i dlatego nie odbiera ode mnie 
telefonu.

3) Skutek: Czuję się zawiedziony i roz-
goryczony. Ja mu tyle razy pomogłem, 
a on nawet nie chce ze mną rozmawiać. 
Więcej do niego nie zadzwonię! 

Zmiana stylu wyjaśniania: 
4) Kwestionowanie: Szukam odpo-

wiedzi na pytania: Jakie są dowody na 
to, że znajomemu już na mnie nie zale-
ży? (Odpowiedź: Nie ma takich dowo-
dów. Wcześniej zawsze okazywał mi, że 
jestem dla niego ważna). Pytanie o al-
ternatywy - jakie są inne możliwe przy-
czyny, że nie odbiera telefonu? (Odpo-
wiedź: Może jest teraz bardzo zajęty? 
Może nie widział, że ma nieodebrane 
połączenie ode mnie?). Analizuję, ale 

bez dramatyzowania: Przecież to, że 
ktoś raz nie odbiera ode mnie telefonu 
nie oznacza, że już mu na mnie nie za-
leży. To ja wyobrażam sobie jeden z naj-
gorszych możliwych scenariuszy. Anali-
za przydatności: Czy zamartwianie się 
na zapas pomoże mi utrzymać tą rela-
cję? Wręcz przeciwnie. 

5) Aktywizacja. Gdy spojrzałam na 
tę sytuację z innej, mniej pesymistycz-
nej perspektywy, nie czułam się już taka 
rozgoryczona i zła na znajomego. Posta-
nowiłam, że spróbuję dodzwonić się do 
niego w innym terminie.

 Opanowanie tego schematu w sy-
tuacjach codziennych pomoże w radze-
niu sobie z poważniejszymi problemami. 
Ważne jest przestrzeganie zasady alpi-
nistów. Nigdy nie patrz na szczyt, do 
którego zmierzasz, bo spadniesz. Pilnuj 
uważnie każdego kolejnego kroku i cier-
pliwie stawiaj następny. Ich suma dopro-
wadzi cię tam, dokąd zmierzasz. Nie daj 
się wpędzić w pułapkę poczucia winy, 
kiedy się potkniesz, bo ono odbiera siły. 
Wszyscy popełniają błędy, ty również 
masz do tego prawo. Ważne jest to, żeby 
nie rezygnować z obranego kierunku. 
Nazwij rzecz po imieniu, nie udawaj, że 
nic się nie stało. Stało się, ale wyciągnij 
z tego naukę i idź dalej. Kto nie popeł-
nia błędów, nie robi postępów. Dobrze 
jest też mieć jakiś przykład optymisty, 
na którym można się wzorować.

~ 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 

Optymizm potrzebny  
od zaraz!
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~ porady

Z praktyki dietetyka… 

Najlepsza dieta 
odchudzająca
Dieta to nie tylko restrykcyjne odchudzanie! Dieta to 

sposób żywienia. Każdy z nas je, więc jest na jakiejś 
diecie. Jest mnóstwo diet odchudzających na rynku. 

Jaka jest więc najlepsza? 
Taka, którą stosujemy. Jeśli masz np. 30 kg do zrzucenia, 

kochasz słodycze i lubisz jeść dużo, to bardzo trudno będzie 
Ci wytrwać na diecie, która nie ma w sobie smaku słodkiego 
i ma maksymalnie mało jedzenia. Zdrowo 30 kg można schud-
nąć od 7 do 15 miesięcy – nie jest to krótki okres. Dieta musi 
być dostosowana do tego, aby była smaczna, sycąca, zdrowa 
i abyśmy mogli w niej wytrwać. 

W tym przypadku najlepiej zastosować dietę o ujemnym bi-
lansie kalorycznym, czyli jeść mniej niż potrzebujemy, włą-
czyć aktywność fizyczną, stosować się zasad piramidy żywie-
nia, a przede wszystkim trzymać się najważniejszej zasady 
na diecie – zasady 80/20.

Mówi ona o tym, że 80% naszego tygodniowego/miesięcz-
nego pożywiania powinna być zdrowa, zgodna z piramidą ży-
wienia, a 20% możemy zostawić sobie na małe dietetyczne 
grzeszki, czyli ulubione lody, pizzę, czy lampkę procentowe-
go trunku. 

Można więc być na diecie odchudzającej, jeść czekoladę 
i pierogi z marketu i chudnąć. Wszystko jest kwestią odpo-
wiedniego doboru proporcji jedzenia zdrowego do niezdrowe-
go, a także oszacowania ile kalorii w ciągu dnia powinniśmy 
zjeść, by chudnąć. 

Chcąc zgubić zbędne kilogramy nie stosuj głodówek, diet 
bardzo niskokalorycznych lub tzw. „diet cud”. Podejdź racjo-
nalnie do tego. Dieta (czyli nasz sposób odżywiania) ma spra-
wiać nam przyjemność, a nie być problemem. Zatem: dieta 
odchudzająca? tak! ale tylko zdroworozsądkowo!

~ mgr Aleksandra Kotlarz
dietetyk kliniczny, www.prozdrawiam.pl

Kolejna dieta, kolejne postano-
wienie noworoczne, akcje „zdą-
żyć do lata”, a u Ciebie brak re-

zultatów i rosnąca frustracja? Błędnie 
uważamy, że problemem w osiągnieciu 
naszego celu zrzucenia wagi czy odzy-
skania zdrowia jest tylko dieta i trening. 
Problem tkwi w naszej głowie, wszyst-
ko zaczyna się w głowie, odchudzanie 
również. Najważniejsze jest działanie 
przyczynowe, dlaczego podjadam, dla-
czego odpuszczam trening, czy coś zu-
pełnie innego. 

Bardzo często są to zupełnie inne kwe-
stie, złe relacje z bliskimi, z rodzicami 
czy też partnerem. Możemy być również 
sfrustrowani nadmiarem obowiązków 
w domu czy w pracy. W wielu przypad-
kach bywa i tak, że przyczyną napięcia 
jest też to, że całe życie porównujemy 
swoją sylwetkę z tym, co widzimy w me-
diach społecznościowych i na okładkach 
magazynów. Najgorszym błędem jest 
złudne podejście: schudnę to będę szczę-
śliwa i na pewno poznam mężczyznę/

kobietę swojego życia, czy będę mieć 
lepszą pracę. To wcale tak nie działa. Ko-
lejnym dużym błędem jest dzielenie ży-
cia na okres „fit” i na okres „kanapowy”. 
Pierwszy oznacza zdrowe odżywianie, 
przygotowanie posiłków do pracy, co-
dzienny morderczy trening itd. Po czym 
nadchodzi weekend, kończy się lato 
i wracamy znowu do złych nawyków.

Ważną kwestią w utrzymaniu zdro-
wego aktywnego stylu życia jest ak-
ceptacja siebie. Bycie dla siebie najlep-
szym przyjacielem. Akceptacja siebie 
nie oznacza „jestem gruba i nic ze sobą 
nie robię” . Oznacza to, akceptuję jak 
wyglądam, ale będę ćwiczyć z miłości 
do siebie i szacunku do swojego ciała. 
Istotną rolę odgrywa motywacja. Waż-
ne, aby nie była ona zewnętrzna, czyli 
np. mąż mi dokucza czy koleżanki z pra-
cy mówią mi, że powinnam schudnąć. 
To musi pochodzić ze środka. Musimy 
przegadać ze sobą bardzo wiele kwestii 
i zrozumieć dlaczego takie a nie inne 
mechanizmy nami rządzą.

Postawą osią-
gnięcia celu jest 
jasny i konkretny 
plan! Plan, który 
nas nie przero-
śnie, np. zacznę trenować dwa razy w ty-
godniu. Nie będziesz sfrustrowany, że nie 
jesteś w stanie zrobić pięciu treningów 
i nie pomyślisz, że znowu Ci się nie uda-
ło i jesteś beznadziejny.

Nie masz dużo czasu, więc ćwicz cho-
ciaż 15 min. Bardzo często okazuje się, że 
w trakcie tych ćwiczeń nabierasz ochotę 
na dodatkowe 5, 10 min, gdyż aktywu-
jesz miokiny, substancje podobnie dzia-
łające do morfiny, które działają antyde-
presyjnie. Trzeba pamiętać, że 15 min 
to więcej niż zero minut treningu. War-
to doceniać małe sukcesy i zaczynać od 
małych rzeczy, a wtedy dana rzecz może 
nam wejść w nawyk, a z kolei zdrowe na-
wyki są właśnie kluczem do sukcesu.

~ Julita El Bah, Trener fitness i dietetyk 
poradnia.activdiet@gmail.com

Gdzie szukać motywacji, aby rozpocząć  
 zdrowy aktywny tryb życia?
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Dostałeś 

żółtą kartkę?!

Kiedy na Twoich pojemnikach lub workach na śmieci 
pojawi się żółta kartka, to pierwsze ostrzeżenie, że źle 
segregujesz śmieci.

Jeśli drugi raz zauważymy, że sytuacja się powtórzyła, 
to będziemy zmuszeni naliczyć opłatę podwyższoną.

Jeśli nie wiesz jak segregować śmieci, instrukcja znajduje 
się na kolejnej stronie „sąsiadka-czytaj”.

ŚMIECI

Jeśli masz wątpliwości jak poprawnie przygotować śmieci do
odbioru lub czemu dostałeś żółtą kartkę, informacji telefonicznej 
udziela: TP-KOM, tel. 61 81 46 430.
Terminy odbiorów śmieci znajdują się na stronie www.tp-kom.pl
w dziale ODPADY/ODPADY KOMUNALNE.
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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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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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• 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.

metale
i tworzywa

sztuczne
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~ pałac jankowice

Zabytkowy park przy pałacu w Jan-
kowicach zyskał nową przestrzeń 
do rekreacji i relaksu. Udostęp-

niony mieszkańcom  mostek daje moż-
liwość spacerowania po największej 
z czterech wysp na stawie. Wzniesiony 
w miejscu dawnego przejścia otwiera 
również pole do analiz i badań histo-
rycznych, a także zbierania i przekazy-
wania współczesnych wspomnień. 

Nie posiadamy informacji ani doku-
mentów, które wyjaśniałyby w jaki spo-
sób wyspa powstała oraz czy w procesie 
jej tworzenia wykorzystany był czynnik 
ludzki. W obecnym kształcie najwięk-
sza wyspa mogła powstać w pierwszej 
XX wieku, kiedy to staw powiększono 
o część północną, podczas prac zleco-
nych przez ówczesnego właściciela pa-
łacu – Stefana Teodora Kwileckiego. 
Jak pokazują analizy map z początku 
XX wieku wcześniej staw był mniejszy 
i posiadał tylko jedną wyspę. Porośnię-
ta roślinnością krzewiastą i dostojny-
mi, potężnymi drzewami dawała schro-
nienie ptakom oraz cień spacerującym 
mieszkańcom pałacu.

Dziś, przechadzając się alejkami 
po wyspie, można spostrzec wyryte 
na pniach drzew znaki, słowa, inicja-
ły i miłosne skróty. Dla jednych będą 
to romantyczne wyznania, dla innych 
szpetota niszcząca przyrodę. Prawdo-
podobnie dla tych, którzy utrwalili ryta-
mi na drzewach swoje uczucia, było to 
czymś w rodzaju niezwykłego gestu czy 
przypieczętowania więzi miłosnych. 

Banalne zdawałoby się zjawisko, 
może jednak okazać się istotnym ele-
mentem kultury zarówno materialnej, 
jak i historycznej tego miejsca. Już Jan 

Nieoczywiste elementy lokalnej historii 

Bystroń – polski etnograf – w 1980 r. 
zauważył rolę kulturową rytów na drze-
wach, choć uznał ją za zjawisko nega-
tywne¹. Jednak, zdaniem archeologów 
i antropologów kulturowych – Korne-
lii Kajdy i Dawida Kobiałki – drzewa 
z rytami mają swoją wartość zarówno 
z historycznego, jak i archeologiczne-
go punktu widzenia, stanowiąc ważny 
problem badawczy i element archeolo-
gii współczesności. Badacze piszą „[…]
Taka archeologia przywraca, pielęgnuje 
i kreuje pamięć o niedawnej przeszłości: 
o ludziach, rzeczach, miejscach i danych 
praktykach. Jest to odkrywanie w pe-
wien sposób przeszłości naszych rodzi-
ców, dziadków, pradziadków i forma pa-
mięci o nich (archeologia jako pamięć). 
To archeologia nas wszytkich”². 

W moim odczuciu widoczne ślady 
przeszłości na wyspie są nieoczywistym 
elementem lokalnej historii i zachęcają 
by przyjrzeć się jej dokładniej. Te bar-
dziej ukryte, tajemnicze znaki mogłyby 
pozwolić odczytać nieznane dotąd hi-
storie ludzi, miejsca, czasu i otoczyć je 
należytą opieką.

~ Monika Rutkowska, Pałac Jankowice

¹ Bystroń J.S. 1980. Tematy, które mi odradzano. 
Pisma etnograficzne rozproszone, Warszawa.
²Kornelia Kajda, Dawid Kobiałka 2017. Archeolo-
gia współczesności jako odpowiedź na kryzys dys-
cypliny, Ochrona zabytków 2(271) LXX.
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~ biblioteka

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek
INFORMATOR KULTURALNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Już po raz 17. w całej Polsce, 
w dniach 8 – 15 maja, obchodzo-
ny był Ogólnopolski Tydzień Bi-

bliotek. Jest to akcja promująca książkę 
i czytelnictwo, organizowana corocz-
nie przez Stowarzyszenie Biblioteka-
rzy Polskich. To czas, w którym chcemy 
szczególnie zwrócić uwagę i zaintereso-
wać książką tych, którzy być może daw-
no o niej zapomnieli. W tym roku pod 
hasłem „Zasmakuj w Bibliotece”. Au-

tor Mariusz Nakielny, starszy kustosz 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Bochni, tak uzasadnia swój 
wybór: „ Zasmakuj w bibliotece, bo 
książką warto się delektować, smakujmy 
słowa, ciągle i wciąż od nowa. Korzy-
stajmy z kalejdoskopu ofert dla naszych 
najważniejszych gości – Czytelników, by 
każdy z nich znalazł w bibliotece łakomy 
literacki kąsek. To dla was entuzjastów 
literatury i kultury jesteśmy”.

Czy można delektować się smakowi-
tymi literackimi kąskami? Oczywiście, 
że tak. Książka potrafi być najlepszym 
przyjacielem. Wielu z nas przekonało 
się o tym, jak bardzo zatęsknili za za-
pachem nowej książki, za światem zapi-
sanym na jej kartkach, za odkrywaniem 
różnych smaków przygód, miłości, po-
dróży czy życia. Zamknięte drzwi do 
biblioteki pokazały także nam, biblio-
tekarzom, jak bardzo brakowało nam 
spotkań z czytelnikami. Dlatego mamy 
pewność, że najpiękniejszym prezentem 
– w obecnym czasie – była informacja 
o otwarciu bibliotek. Od 11 maja Biblio-
teka Publiczna Gminy Tarnowo Podgór-
ne wraz ze swoimi Filiami witają czytel-
ników w swoich progach. 

Nawiązując do tegorocznego ha-
sła Tygodnia Bibliotek proponuje-
my wszystkim czytelnikom zdrową  
i pyszną strawę dla ducha i umysłu. Za-
chęcamy do posmakowania i delekto-
wania się, bo literatura oferuje wiele 
smakowitych tytułów.

~ A.N.
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~ gok

TeatRyle, który kilkakrotnie gościł na deskach CK Prze-
źmierowo, został zakwalifikowany do ministerialnego 
programu „Kultura w sieci”. Dzięki temu, już wkrótce 

będzie można zobaczyć takie spektakle jak „Wiosenna przy-
goda Tymoteusza”, rodzinny spektakl „Szałaputki” oraz „Baj-
kę o Szczęściu”. 

TeatRyle to przedsięwzięcie, którego pomysłodawcami są 
mieszkańcy Lusowa. Swój projekt realizują już od 25 lat, dzie-
ląc się swoją pasją do aktorstwa i lalkarstwa. Mariola i Mar-
cin Ryl-Krystianowscy, którzy tworzą TeatRyle na co dzień 
pracują w Teatrze Animacji w Poznaniu, gdzie również grają 
w spektaklach cieszących się dużą popularnością i docenia-
nych przez krytyków. 

Szczegółowe informacje o spektaklach pojawią się na stro-
nie internetowej www.goksezam.pl oraz na profilu GOK SE-
ZAM na Facebooku.

~ MW

Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Ludowego „MODRA-
KI” organizuje zbiórkę ludowych ubrań i akcesoriów. 
Rzeczy te zostaną wykorzystane na potrzeby zespołu, 

który nawet z nadszarpniętych czasem strojów, jest w stanie 
stworzyć niepowtarzalne perełki, które urozmaicą ich wystę-
py. Przy okazji obdarowywania Modraków strojami, chętnie 
usłyszymy historie, która kryją się za schowanymi w domo-
wych zakamarkach rzeczami. Stara broszka była zdobytym 
skarbem przez dziadka dla babci? A może dziergana przez pra-
babcię chusta była przekazywana z pokolenia na pokolenie? 
Chętnie dowiemy się, jakie tajemnice skrywają przyniesione 
przedmioty i zadbamy, by znalazły godne dla siebie miejsce. 
Na wagę złota będą szczególnie metalowe krzyżyki, które bę-
dzie można dopiąć do korali, a także jednokolorowe plisowane 
spódnice.  ~MW

Teatr w sieci

Skarby ze strychu
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Po długich i niecierpliwych ocze-
kiwaniach nadszedł czas, by 
w końcu małymi krokami wzno-

wić działalność GOK SEZAM. 

Z troski o bezpieczeństwo
W ostatnich miesiącach cały zespół 

pracował nad tym, aby zapewnić bez-
pieczeństwo w swoich ośrodkach kul-
tury. Zaczęło się, więc generalne sprzą-
tanie i dezynfekcja każdego zakamarka. 
Dziś, gdy Ministerstwo Kultury dało 
zielone światło na część działań kultu-
ralnych, jesteśmy gotowi do przyjęcia 
pierwszych grup i zespołów. Wszystko 
z zachowaniem wszelkich zasad bezpie-
czeństwa. Zarówno w CK Przeźmiero-
wo, jak i DK Tarnowo Podgórne wpro-
wadzone zostały wytyczne dotyczące 
przebywania w budynkach. Dotyczą one 
m.in. odpowiedniej higieny rąk, a także 
użytkowania sprzętu niezbędnego do 
uczestniczenia w danych zajęciach. Po-
nadto, każdy opiekun lub rodzic, który 
odprowadza dziecko na zajęcia, powi-
nien wchodzić do budynku zakrywając 
nos i usta. Może on przebywać tylko 
w wyznaczonej strefie i tylko podczas 
odprowadzania lub odbierania dziecka 
(nie ma możliwości korzystania z pocze-
kalni w czasie trwania zajęć). Szczegó-
łowy regulamin znajduje się na stronie 
www.goksezam.pl w zakładce „wytycz-
ne COVID-19”.

Dla widzów
Liczymy na to, że pod koniec czerw-

ca, mieszkańcy gminy znowu będą mieli 
okazję obejrzeć filmowe nowości. W re-
pertuarze kina znajdzie się coś zarówno 
dla młodszego, jak i starszego widza. 
Mamy nadzieję, że nawet zasłanianie 
nosa i ust nie zniechęci naszych kino-
manów i spotkamy się, w ograniczonej 
do 100 osób, sali kinowej. Dokładne za-
powiedzi już wkrótce!

Na większe imprezy, szczególnie ple-
nerowe, przyjdzie nam jeszcze pocze-
kać. Póki co dokonujemy wszelkich sta-
rań, by jeszcze w lipcu zainaugurować 
cykl Lusowskich Spotkań Muzycznych. 
Trwają rozmowy na temat organiza-
cji Przeglądu Folklorystycznego, który, 
mamy nadzieję, odbędzie się w sierpniu. 
W czasie wakacji planujemy spektakle 
dla dzieci. Jubileuszowe 10. urodzi-

PODCZAS PRZEBYWANIA NA ZAJĘCIACH
PRZESTRZEGAJ REGULAMINU!

Zachowaj dystans społeczny

Zasłaniaj nos i usta 
w przestrzeniach wspólnych poza salami zajęć

Poruszaj się tylko w wyznaczonych strefach

Zakaz przebywania w budynku opiekunów 
i osób nieuczestniczących w zajęciach

Zakaz spożywania posiłków

Słuchaj poleceń pracowników oraz 
instruktorów

Regularnie myj i dezynfekuj ręce

GOK SEZAM ZAPRASZA
ny Festiwalu BLusowo świętować bę-
dziemy w przyszłym roku. Od września 
chcielibyśmy wrócić do pełnego cyklu 
różnych spotkań kulturalnych. Czy to 
się uda? Czas pokaże.

Zakupione wejściówki
Wszystkie zakupione wcześniej bilety 

(poza tymi zakupionymi przez bilety24.
pl) na odwołane lub przełożone wyda-
rzenia, można zwracać w kasach od 16 
czerwca. Kasy w DK Tarnowo Podgór-
ne oraz CK Przeźmierowo będą czynne 
od wtorku do czwartku, w godzinach 
18:00-20:00. 

~ Magdalena Woźniak
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Obecny czas jest dla wszystkich dużym wyzwaniem, 
a w szczególności dla naszych najmłodszych miesz-
kańców Gminy. Udało nam się otworzyć placówkę, 

choć niestety nie dla wszystkich naszych podopiecznych. Jed-
nak bezpieczeństwo dzieci jest niepodważalnym priorytetem.

Nasze dzielne przedszkolaki z Bajkowej Akademii potrafią 
bardzo dobrze sobie radzić w przedszkolu przy wprowadzonym 
reżimie sanitarnym, a co za tym idzie zmniejszoną liczbą zaba-
wek. Pobudziło to ich kreatywność i pomysłowość.

Z okazji Dnia Mamy dzieci przygotowały piękną piosenkę, 
którą mogły potem prezentować w formie interaktywnej. Dzię-
ki temu wszystkie mamy mogły cieszyć się występem swoich 
dzieci, nawet jeśli nie mogły osobiście uczestniczyć w tym wy-
darzeniu.

Jest to też czas bardzo intensywny dla nas jako placówki 
oświatowej. Rozbudowujemy nasze przedszkole, dzięki czemu 

Przedszkole Bajkowa Akademia w Lusówku

Czas zmian

Mateusz Woźniak, uczeń klasy 7b Szkoły Podstawo-
wej im. Polskich Noblistów w Baranowie, uzyskał 
tytuł laureata III Ogólnopolskiego Konkursu Języka 

Niemieckiego Lust auf Lesen. 
Konkurs został zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie 

Nauczycieli Języka Niemieckiego we współpracy z Instytutem 
Goethego w Warszawie oraz rozgłośnią Deutsche Welle. Aby 
sprostać warunkom pandemii, zmagania finałowe – pisemne 
oraz ustne –  przeprowadzono online. 

Celem konkursu było sprawdzenie biernej i czynnej znajomo-
ści języka. Na każdym etapie (szkolnym, regionalnym, ogólno-
polskim) uczestnicy musieli zmierzyć się z tekstami pisanymi 
oraz nagraniami, a następnie rozwiązywali test językowy. Do-
datkowo 28 finalistów – wśród nich Mateusz –30 maja wzięło 
udział w części ustnej, w której należało wykazać się umiejętno-
ścią opowiadania, prowadzenia dyskusji, uzasadniania swojego 
zdania, oczywiście mówiąc w języku niemieckim płynnie i po-
prawnie pod względem gramatycznym. 

Z wszystkich zadań Mateusz wywiązał się doskonale i uzy-
skał tytuł laureata konkursu. 

Gratulujemy osiągniętego sukcesu!
~B.G.

Szkoła Podstawowa w Baranowie

Mateusz Woźniak jednym 
z najlepszych młodych 
germanistów w kraju! 

możemy zaprosić od września aż cztery nowe grupy. Wszyst-
kie Ciocie są bardzo podekscytowane na myśl o nowym roku 
przedszkolnym. Mamy nadzieję, że nasza przedszkolna rodzi-
na, choć mocno powiększona, szybko zacieśni więzi tak jak 
było to do tej pory.

~ Ciocie z Bajkowej Akademii
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Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu 
Uśmiechu w Lusówku, w ramach Tygodnia Europej-
skiego, całkowicie zdalnie, wzięli udział w konkursie 

pt: „Europe in my eyes”, zorganizowanym przez nauczycieli 
języków obcych.

Klasy młodsze tworzyły lapbook, natomiast starsi uczniowie 
pracowali nad podcastami, plakatami oraz filmami o tematyce 
europejskiej.

Zainteresowanie konkursem było ogromne, a uczniowie wy-
kazali się zarówno kompetencjami językowymi, jak i zdolno-
ściami informatycznymi, aktorskimi i plastycznymi. Absolutnie 
wszyscy biorący udział w konkursie uczniowie pokazali wyso-
ki, europejski standard. Oto i laureaci.

Klasy I-III: Zuzanna Nowak
Klasy IV-VIII: Kategoria plakat – Maria Matuk. Kategoria 

podcast – Mateusz Florysiak. Kategoria filmik – Natasza Sła-
wińska.

Zwycięzcy nagrodzeni zostali, ufundowanymi przez Radę 
Rodziców, voucherami do jednego ze znanych lokali gastro-
nomicznych. Jesteśmy niezwykle dumni z naszych podopiecz-

Szkoła Podstawowa w Lusówku

„Europe in my eyes”

nych, że w tym trudnym dla nich okresie, znaleźli ochotę na 
udział w naszym konkursie, i to z takim skutkiem! Brawo!

Laureatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy 
smacznego. ~Agnieszka Olendrowicz

Nasza szkoła wzięła udział w III edycji konkursu „Dru-
żyna Energii”. Jest to ogólnopolski projekt sportowo-
-edukacyjny, który aktywizuje dzieci i młodzież. Zada-

nie konkursowe polegało na ukazaniu sportowego ducha szkoły. 
W prezentacji filmowej uczniowie pokazywali, jak aktywnie 
spędzają czas w domu w czasie pandemii, jak ćwiczą, tańczą, 
uprawiają różne sporty.

Spośród 227 zgłoszeń wyłoniono 100 zwycięskich szkół. Na-
grodę stanowią zestawy markowych strojów sportowych od 
Grupy Energa. Z radością informujemy, że zajęliśmy 20. miej-
sce, tym samym przechodzimy do finału. 

 Uwaga! Jednak to nie koniec konkursu. W kolejnym etapie za-
daniem każdej ze szkół jest nagranie filmów dokumentujących, 
w jaki sposób uczniowie wykonują ćwiczenia przygotowane 
przez ambasadorów (w pięciu dyscyplinach).

 Szkoła, która okaże się najlepszą w realizacji ćwiczeń w jed-
nej z 5 dyscyplin, wygra wizytę ambasadorów, a dodatkowo bę-
dzie miała szansę na zdobycie nagrody głównej. Mowa o udzia-
le w wielkim finale, który odbędzie się na gdańskim Stadionie 
Energa. Trzem najlepszym ekipom zostaną wręczone dodatko-
wo czeki na wyposażenie sali gimnastycznej w sprzęt sportowy, 
a najlepsza szkoła III edycji otrzyma także puchar Drużyny Ener-
gii. Przewidziane są również nagrody indywidualne dla uczniów.

Zachęcamy do uczestnictwa w konkursie wszystkich uczniów 
klas VI – VIII i dziękujemy tym, którzy są z nami od samego 
początku!

Bądźcie z nami!
 ~Angelika Okupniak

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Dostaliśmy się do Drużyny Energii
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Już czerwiec, koniec roku coraz bliżej, a drzwi szkół po-
zostają zamknięte. Trwająca sytuacja kryzysowa spowo-
dowała, że przenieśliśmy się do świata wirtualnego. Ży-

cie szkolne toczy się dalej. Mimo że nie na korytarzach czy 
w szkolnej ławce, nadal pozostajemy w kontakcie – online. 
Dlatego też chcemy zrobić coś, czego w historii naszego li-
ceum nie było – Drzwi Otwarte online! Serdecznie zaprasza-
my młodzież i rodziców do spotkania z naszą szkolną społecz-
nością. 

Nasze wirtualne spotkanie będzie miało dwie części – podczas 
pierwszej uczestnicy (Dyrektor Szkoły, nauczyciele, przedsta-
wiciel Rady Rodziców oraz uczniowie) odpowiedzą na pytania, 
które zwykle padają podczas Drzwi Otwartych. Drugą część po-
zostawiamy do dyspozycji gości – rodziców i młodzieży. Pod-
czas całego spotkania, poprzez czat, będzie można zadawać nam 
pytania, na które wówczas odpowiemy.

W roku szkolnym 2020/2021 planujemy otworzyć trzy klasy 
o następujących profilach:

klasa A – profil humanistyczny (przedmioty rozszerzone: ję-
zyk polski, historia, język angielski),

klasa B – profil politechniczno-ekonomiczny (przedmioty 
rozszerzone: matematyka, informatyka, język angielski),

Liceum w Tarnowie Podgórnym 

Licealne drzwi otwarte online

klasa C – profil turystyczno-przyrodniczy (przedmioty roz-
szerzone: biologia, chemia, język angielski).

Porozmawiaj z nami – online: wtorek, 23 czerwca, godz. 
18.30, szkolny Facebook

~zespół ds. promocji 
Liceum im. Powstańców Wielkopolskich 

w Tarnowie Podgórnym

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Broszura na kwarantannę

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Lusowie znaleź-
li sposób na to, by w czasie zdalnego nauczania ich 
kontakt z uczniami nie ograniczał się jedynie do prze-

kazywania zadań. Regularnie opracowywali i wysyłali elek-
troniczną Broszurę Lusowską, zachęcając uczniów do prezen-
towania na jej łamach swoich talentów. Wszystkie wydania są 
dostępne na stronie internetowej szkoły splusowo.pl – zapra-
szamy do lektury.

~ ARz 
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Wraz ze stopniowym opa-
nowaniem pandemii w 
naszym kraju oraz po-

wolnym powrotem do „normalnej” 
rzeczywistości, kibice spragnieni 
sportowych emocji będą znów mogli 
śledzić piłkarskie rozgrywki. Po licz-
nych konsultacjach, m.in. z Giannim 
Infantino (Prezydent FIFA) czy Zbi-
gniewem Bońkiem (Prezes PZPN), 
zarząd Tartan League wraz z przed-
stawicielami drużyn, podobnie jak 
inne najlepsze ligi świata (Premier 
League, La Liga Santander, Bunde-
sliga), zdecydował o wznowieniu 
rozgrywek w czerwcu, z zachowa-
niem środków ostrożności.

Przypomnijmy, że dotychczas w sezo-
nie Tartan League 2020 udało się roze-
grać całą 1. kolejkę oraz jedno spotkanie 
2. kolejki. Zarząd ligi, w celu sprawne-
go przeprowadzenia rozgrywek, przygo-
tował dwa projekty zrekonstruowanego 
terminarza, które następnie zostały pod-
dane głosowaniu uczestnikom tartano-
wych zmagań. Dzięki sprawnym dzia-
łaniom lokalnego, piłkarskiego grona 
sezon Tartan League 2020 zostanie do-
kończony, a Tartan Cup 2020 rozegrany 
bez większych zmian dotyczących for-
matu rozgrywek.  

Po blisko 4 miesiącach rozbratu z 
footballem (większość drużyn ostatni 
mecz grała w lutym) wielką niewiado-

mą pozostaje dyspozycja sportowa pił-
karzy. Lokalni paparazzi donoszą, że 
większość zawodników poświęciła spo-
ro czasu podczas kwarantanny na trenin-
gi indywidualne, w domowym zaciszu. 
Jednak prawdziwą dyspozycję tartano-
wych wirtuozów można będzie ocenić 
dopiero, gdy wybiegną na czerwone bo-
iska. 

Zapraszamy do śledzenia tartanowych 
rozgrywek (terminarz, wyniki, cieka-
wostki) na facebookowej stronie Tartan 
League. 

…co by jemu na dobre nie wyszło. W 2016 r. w Rio de Ja-
neiro awansował do ćwierćfinału turnieju taekwondo w kat. 
do 68 kg i został autorem największego sukcesu Polaków w 
tej dyscyplinie w historii IO. W tym roku z kilku powodów 
nie było mu to dane. Pomimo tego nie traci motywacji, trenuje 
przez większość dni w tygodniu i czeka na powrót do normal-
ności. Mieszkający w Górze zawodnik AZS Poznań w dotych-
czasowej karierze sportowej zdobył już medale mistrzostw 
Polski, Europy i świata oraz srebrny podczas Igrzyska Euro-
pejskich w Baku. 

Ania Lis: W kwietniu miał odbyć się w Mediolanie kon-
tynentalny turniej kwalifikacyjny na igrzyska olimpijskie. 
Miałeś największe szanse na załapanie się do czwórki ta-
ekwondzistów, których Polska mogła wysłać do Tokio.

Karol Robak: Tak, ale obecna sytuacja epidemiologiczna 
uniemożliwiła jego rozegranie. W sumie dla mnie to szczęście 
w nieszczęściu, ponieważ i tak nie mógłbym wziąć udziału w 
tych kwalifikacjach. Akurat tak się złożyło, że do końca sierp-
nia zostałem zawieszony przez Polski Związek Taekwondo 
Olimpijskiego i proszę nie pytaj dlaczego?

Użyjmy telepatii … Dziękuję za odpowiedź. Jesteś pro-
fesjonalnym zawodnikiem taekwondo. Jak radziłeś sobie 
z treningami w czasie zakazu wychodzenia z domu oraz 
później, jak zaczęto łagodzić obostrzenia związane z ak-
tywnością fizyczną?

Szczerze przyznam, że w pierwszym tygodniu nic mi się nie 
chciało. Później poukładałem sobie wszystko w głowie i powo-
li zacząłem odnajdywać się w nowej sytuacji. Łatwo nie było, 
ale cieszę się, że dałem radę. Teraz widzę, że pomimo trudno-
ści moja praca przynosi efekty. Takiego wzrostu kondycji fi-
zycznej się nie spodziewałem.

Czyli na brak motywacji pomimo niewiadomej przyszło-
ści nie narzekasz?

Nie. Trenuję 2 lub 3 razy dziennie, w jednym tygodniu inten-
sywniej, w drugim mniej. Jak czuję zmęczenie to zmniejszam 
obciążenia. Raz w tygodniu mam sesję z psychologiem spor-

Nie ma tego złego...

towym z BK Sports. O moje motoryczne przygotowanie dba 
Michał Włodarczyk z Push Your Performance. Poza tym cały 
czas współpracuję z dwoma trenerami z AZS-u oraz Centrum 
Osteopatii Marcina Ganowskiego. Postanowiłem, że wykorzy-
stam ten nie najlepszy czas na takie przygotowanie formy, któ-
ra pozwoli mi wyprzedzić niektórych przeciwników.

Ostatnimi tegorocznymi zawodami, w których walczyłeś 
był Puchar Świata G2 German Open w taekwondo olim-
pijskim w Hamburgu.

Zająłem tam 5 miejsce. Wygrywałem przez całą walkę, ale 
pod koniec dałem się ponieść emocjom, przez co popełniłem 
kilka błędów i straciłem cenne punkty. W marcu miał odbyć się 
jeszcze turniej Belgian Open, ale na trzy dni przed zawodami 
organizatorzy poinformowali, że się nie odbędą. Poza tym w 
czerwcu zapowiadał się fajny i wysoko punktowany turniej w 
Tahiti. Nie będę oryginalny mówiąc, że chciałbym, aby świat 
sportu wrócił do normalności, żeby móc walczyć. Mam moty-
wację do zrobienia dobrego treningu, ale lubię mieć cel umiej-
scowiony w czasie, że wiem do czego się przygotowuje. Tego 
mi teraz najbardziej brakuje.

Długo wyczekiwany powrót
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W życiu nic nie dzieje się bez przyczyny. Chciał grać 
w koszykówkę, ale dzięki słabym wynikom szkol-
nej reprezentacji poszedł od niechcenia na trening 

siatkówki. I dobrze się stało, bo dzisiaj dzięki jego pasji pręż-
nie rozwija się klub Tarnovia Volleyball, a Komenda Woje-
wódzka Policji w Poznaniu zdobyła już trzy tytuły Mistrza 
Polski Policji w siatkówce plażowej.

Ania Lis: Jak zaczęła się twoja przygoda z siatkówką? 
Od zawsze chciałeś w nią grać? 

Błażej Szubstarski: Wszystko zaczęło się w szkole podsta-
wowej, kiedy miałem 14 lat. Początkowo grałem w szkolnej 
reprezentacji koszykówki, ale nie osiągaliśmy żadnych sukce-
sów. Postanowiłem więc spróbować swoich sił w siatkówce. 
Wówczas, dzięki siatkarzom klubu Joker i siatkarkom Naf-
ty, ten sport był bardzo popularny w Pile, skąd pochodzę. Po 
pierwszych sukcesach w reprezentacji szkoły otrzymałem pro-
pozycję grania w Jokerze i tam już na poważnie zaczęła się 
moja przygoda z siatkówką. Pierwsze sukcesy w młodzieżo-
wych rozgrywkach siatkówki halowej dolały oliwy do ognia. 
Z Jokerem zdobyłem 3 srebrne medale Mistrzostw Polski: dwa 
w kategorii junior i jeden w kategorii kadet. Wychowankiem 
tego klubu jest też mój kolega, a obecnie kapitan Reprezentacji 
Polski – Michał Kubiak. 

Na co dzień pracujesz w Policji. Jak udaje się Tobie łą-
czyć pracę zawodową z zamiłowaniem do gry w siatków-
kę?

Początki nie były łatwe, ale z biegiem czasu udało mi się do-
stosować treningi oraz turnieje do obowiązków służbowych, 
a możliwość reprezentowania Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Poznaniu na Mistrzostwach Polski Policji dodatkowo zmo-
tywowały mnie do dalszej pracy. Do tej pory udało mi się wy-
walczyć trzy tytuły Mistrza Polski Policji w siatkówce plażo-
wej. Dodam, że w ubiegłym roku skończyłem 35 lat, to jest 
minimalny wiek, upoważniający do brania udziału w Mistrzo-
stwach Polski w Siatkówce Plażowej Oldboyów. Najniższa ka-
tegoria wiekowa dla drużyny to +70, przy czym każdy z za-
wodników musi mieć ukończone co najmniej 35 lat. Od razu 
wykorzystałem nadarzającą się okazję i w ubiegłym roku we 
Wrześni, w parze z moim byłym klubowym kolegą Łukaszem 
Murdzią, zdobyłem brązowy medal. 

Jak to się stało, że jesteś również założycielem i trenerem 
klubu Tarnovia Volleyball?

Przeprowadzając się 5 lat temu do Tarnowa Podgórnego 
zacząłem analizować lokalną ofertę sportową i zauważyłem, 
że nie ma żadnego klubu siatkówki, który mógłby dać  możli-
wość trenowania tej dyscypliny młodym mieszkańcom naszej 
Gminy. Sport na terenie Gminy Tarnowo Podgórne jest mocno 
wspierany przez samorząd, dlatego podjąłem decyzję o utwo-
rzeniu klubu. Po ponad 20 latach trenowania stwierdziłem, że 
siatkówka dała mi tyle radości i pięknych chwil, że jestem coś 
winny tej dyscyplinie, więc przyszedł czas podzielić się wiedzą 
i umiejętnościami z młodzieżą i pozarażać ich pasją, tak samo 
jak zarażono mnie. W 2018 r. założyliśmy więc razem z kolegą 
Wojtkiem Jędrzejewskim (nauczycielem wychowania fizyczne-
go w SP w Lusowie – przyp. aut.) – klub Tarnovia Volleyball. 

I tak od dwóch lat klub prężnie się rozwija. Obecnie trenuje 
w nim blisko 40 zawodników, zarówno dziewcząt jak i chłop-
ców już od 8 - 9 roku życia. Najstarszą kategorią wiekową 
jest grupa młodzików oraz od przyszłego sezonu również mło-
dziczek w wieku 13 - 15 lat. Obecnie siatkówka młodzieżowa 
w Polsce bardzo się rozwinęła i poszerzyła kategorie wiekowe 
o mini siatkówkę, gdzie dzieci w wieku do 10 roku życia grają 
dwójkami, do 11 – trójkami, do 12 – czwórkami. Od 13 roku 
życia zaczyna się kategoria młodzik, w której siatkówka zaczy-
na już powoli przypominać tę, którą znamy z ostatnich sukce-
sów naszej męskiej Reprezentacji Polski, czyli gra 6-osobowa.  

Czy w tak krótkim czasie istnienia Klubu udało się od-
nieść już jakiś sukces?

Jak na razie zdobywamy cenne doświadczenie i doskonali-
my umiejętności, ale udało się awansować kilku naszym dru-
żynom do półfinału Mistrzostw Wielkopolski w Mini Siatkówce 
i gdyby nie pandemia koronawirusa to najprawdopodobniej 
w tym sezonie byłoby jeszcze lepiej. 

Jak często odbywają się treningi? 
Dla najstarszej grupy młodzika treningi odbywają się co 

najmniej trzy razy w tygodniu, a dla pozostałych młodszych 
grup co najmniej dwa razy. Od nowego sezonu chcemy ruszyć 
z grą dziewczyn w kategorii młodziczka. Mam nadzieję, że 
pandemia koronawirusa nie wpłynie na ich zablokowanie, bo 
i tak już dość mocno pokrzyżowała nam plany. Zablokowała 
treningi, możliwość dokończenia rozgrywek w kategorii mini 
siatkówki dziewcząt i chłopców oraz turnieju o Puchar Dyrek-
tora OSiR Tarnowo Podgórne Radosława Szukały w katego-
rii trójek dziewcząt. Ponadto  uniemożliwiła nam rozegranie 
czwartej edycji Grand Prix Gminy Tarnowo Podgórne w Siat-
kówce Plażowej o Puchar Wójta Tadeusza Czajki.

Siatkówka górą
~ sport
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W szermierce zakochana od przedszkola. Woli bronić 
niż atakować, w ubiegłym roku z całą rodziną była 
bohaterką jednego z odcinków porannego progra-

mu TVN: Dzień Dobry wakacje. Od początku swojej kariery 
sportowej związana z klubem AZS AWF Poznań, na co dzień 
mieszka w Lusówku i nie przestaje dbać o formę, bo w końcu 
wszystko wróci do normalności.

Ania Lis: Zdecydowałaś się trenować szermierkę wzo-
rem siostry?

Antonina Lachman: Na początku tak, ale później ta dys-
cyplina spodobała mi się do tego stopnia, że gdy tata odbie-
rał mnie z przedszkola, to już cieszyłam się, że jadę na tre-
ning. Trenuję od 12 lat. Szermierce zawdzięczam bardzo wiele. 
Uodporniła mnie na stres, sprawiła, że w porównaniu do ró-
wieśników jestem bardziej samodzielna i dojrzalsza. Kasia od 
początku wierzyła, że pokocham tę dyscyplinę tak jak ona. W 
chwilach słabości zawsze mogłam na nią liczyć.

Do wszystkiego można się przyzwyczaić i wymyślić sie-
bie na nowo. Jak wyglądał początek Twojej nowej rzeczy-
wistości?

Na początku było ciężko, ale z każdym kolejnym dniem oswa-
jałam się z zaistniałą sytuacją i było mi łatwiej. W czasie ści-
słej kwarantanny wypożyczyłam sprzęt z klubu i trenowałam 
w domu. Musiałam ułożyć sobie dzień na nowo, rozplanować 
czas na życie prywatne, naukę on-line i treningi. Przez pierw-
sze 2 tygodnie sama opracowywałam sobie plan treningowy, 
a później zaczęłam trenować według tego, który przesyłał tre-
ner. Poza tym spotykaliśmy się na treningach przed kamerą i 
na bieżąco wysyłaliśmy trenerowi informację o tym co robimy.

Gdyby nie wybuchła pandemia COVID-19 to?
Wygrałabym na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Taki 

miałam plan i bardzo chciałam go zrealizować. Dzięki tym za-
wodom zdobyłabym punkty do listy kwalifikacyjnej na przyszły 
sezon. Cały czas się do nich przygotowuje.

Wolisz rywalizować indywidualnie czy w zawodach dru-
żynowych?

I te, i te zawody mają coś w sobie. Jeżeli startuję indywidu-
alnie, to jestem zdana tylko na siebie i wiem, że nie mogę liczyć 
na nikogo innego. Za to w zawodach drużynowych muszę dać 
z siebie jeszcze więcej, ponieważ wtedy walczę nie tylko dla 
siebie. Walka w drużynie dostarcza mi więcej energii i emocji.

Czas, w którym nie można było korzystać ze stadionu piłkar-
skiego GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne, został wykorzysta-
ny na przeprowadzenie prac renowacyjnych boisk i bieżni. W pierw-

szym etapie wykonano prace wertykulacyjne, aeracyjne oraz nawożenie. 
Następnie na stadionie i boisku treningowym dosiano nową mieszankę nasion tra-
wy, uzupełniono nierówności. Na wypiaskowanie zużyto blisko 100 ton żwiru. 
W drugim etapie rozpoczęto prace na bieżni. Wówczas zostały usunięte elementy 
odwodnienia i wymieniono rynny. Po tym oczyszczono tartan,  usunięto z niego pęk-
nięcia,  nałożono masę szpachlową. Ostatnimi pracami renowacyjnymi było nałoże-
nie nowego niebieskiego tartanu oraz wymalowanie linii. 

~ Ania Lis

Jej życiowa pasja

Z którego swojego wyniku cieszysz się najbardziej?
Z zajęcia 7. miejsca w turnieju indywidualnym w Pucha-

rze Europy. Radość tym większa, bo wynik na skalę europej-
ską. Poza tym cieszę się z zajęcia 3. miejsca na Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży w 2019 r., drużynowego brązowe-
go medalu mistrzostw Europy U23 we florecie oraz srebrne-
go wywalczonego z siostrą podczas drużynowych Mistrzostw 
Polski. Mam dużo osiągnięć, z których się cieszę i szanuje je.

Wolisz atakować czy być w defensywie?
W defensywie.
Powrót do rywalizacji na planszach jest cały czas nie-

wiadomy.
Zgadza się. O wznowieniu rywalizacji decyduje w pierw-

szej kolejności Międzynarodowa Federacja Szermiercza. 
Na razie nic nie wiadomo i ciężko cokolwiek zaplanować. 
Póki co wróciliśmy do treningów w sali z zachowaniem obo-
wiązującego reżimu sanitarnego. Nie mamy dostępu do szatni, 
a wychodząc w grupie musimy być w maseczkach.

Kto Ciebie wspiera w dążeniu do realizacji założonych 
celów?

Rodzina i trenerzy, wśród których wymienię Tomasza Cie-
płego, który jest moim trenerem klubowym oraz Włodzimierza 
Węcławka. Poza nimi jest jeszcze trener kadrowy, który zabie-
ra nas na wiele obozów – Sławomir Mocek. To dzięki nim osią-
gam wysokie wyniki.

Metamorfoza Stadionu GKS

~ sport
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Pierwsze szlify z piłką rozpoczął na 
podwórku z dużo starszymi kolegami. 
Od tego czasu minęło już czterdzieści 
lat. Koniec kariery zawodniczej był 
jednocześnie początkiem pracy 
trenerskiej. Obecnie swoje bogate do-
świadczenie przekazuje piłkarzom 
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne. 

Ania Lis: Z moich obliczeń wynika, 
że przygodę z piłką nożną rozpoczął 
Pan w wieku 17 lat. 

Sławomir Najtkowski: W piłkę za-
cząłem późno grać, bo dopiero w wie-
ku piętnastu lat, a mając siedemnaście 
podpisałem swój pierwszy zawodowy 
kontrakt.

Zawsze byłam kiepska z matema-
tyki. Zapytam zatem o początki tej 
przygody?

Zaczęła się na podwórku, gdzie gra-
łem w piłkę z dużo starszymi kolega-
mi. W tamtych czasach nie było szkó-
łek piłkarskich. Po zakończeniu nauki 
w szkole podstawowej w Kórniku przy-
szedł czas na średnią i dojeżdżanie do 
Poznania. Wtedy postanowiłem zapi-
sać się do Lecha Poznań. Pomimo, że 
na co dzień grałem z kolegami z kate-
gorii seniorskiej, to ówczesny trener 
zgodnie z wiekiem zakwalifikował mnie 
do trampkarzy. Pograłem w tej kategorii 
pół roku, strzelając średnio 5 bramek 
na mecz. Po tym czasie przyszedł trener 
Roman Łoś, który stworzył w Klubie 
pierwszą drużynę juniorów. Byliśmy na 
tyle dobrzy, że już po roku grając młod-
szym rocznikiem zajęliśmy czwarte miej-
sce na mistrzostwach Polski juniorów. 
Poza mną w drużynie grali m. in. tacy 
znani piłkarze jak Jarek Araszkiewicz 
i Darek Kofnyt. Mając 17 lat awanso-
wałem do pierwszej drużyny Lecha, któ-
rej trenerem był Wojciech Łazarek. Wte-
dy zdobywaliśmy Mistrzostwo i Puchar 
Polski. W drużynie grali też zawodnicy 
występujący na mistrzostwach świata. 
Wśród nich Krzysiu Pawlak, który zdo-
był brązowy medal mistrzostw świa-
ta oraz Mirek Okoński. To była fajna 
drużyna, w której mogłem się rozwijać. 
W wieku 20 lat przyszedł czas na obo-
wiązkową służbę wojskową. Razem z ko-
legami odbywaliśmy ją w wojskowych 
lub milicyjnych klubach sportowych. Ja-
rek poszedł do Legii, Darek do Śląska 
Wrocław, a ja do Olimpii Poznań. W Le-

chu Poznań grałem dwa lata, a w Olim-
pii od 1985 siedem i pół roku. Najpierw 
była to pierwsza liga, a później ekstra-
klasa. W wieku 28. lat wyjechałem do 
Niemiec, gdzie grałem w trzecioligowym 
Vfl Herzlake. Wtedy były takie przepisy, 
że za granicę można było wyjechać do-
piero w tym wieku. Dodam skromnie, 
że grałem również w reprezentacji Pol-
ski do lat 18 i 21. W piłkę zawodowo 
skończyłem grać w wieku 36 lat. Karie-
rę kończyłem w Aluminium Konin. Póź-
niej byłem grającym trenerem w Spar-
cie Szamotuły, a następnie asystentem 
Ryszarda Łukasika, który był trenerem 
pierwszoligowej Warty Poznań. Po nim 
trenerem został Bogusław Baniak. Przez 
dwa i pół roku, które spędziłem w tym 
klubie dużo się nauczyłem. Kolejnym 
krokiem było samodzielne prowadze-
nie drużyn czwartoligowych m.in. Grom 
Plewiska, Sokół Rakoniewice, Spartę 
Szamotuły, Sokoła Pniewy i obecnie Tar-
novię Tarnowo Podgórne. 

Z początkiem maja zapaliło się 
światło na drodze powrotu piłki do 
gry. Czy pierwsza drużyna GKS 
TARNOVIA Tarnowo Podgórne, po-
mimo zakończenia rozgrywek, wróci-
ła do treningów?

Tak. Do treningów wróciliśmy 11 
maja. Podzieliłem drużynę na sześcio-
osobowe grupy i tak trenowaliśmy na 
dwóch boiskach. Jednak nie wszystkie 
drużyny tak jak MY wznowiły treningi 
i nie mam tu na myśli tylko tych czwarto-
ligowych. Kluby kalkulują koszty i sens 
powrotu na boisko po przerwie spowo-
dowanej pandemią COVID-19. Moim 
zdaniem, jeżeli zawodnicy mieliby jesz-
cze dłuższą przerwę to mogłoby dojść do 
tego, że mieli by problem z kopnięciem 
piłki.

W jakim stopniu inny niż zazwyczaj 
tryb treningowy odbił się na formie 
zawodników?

Na czas zakazu treningów grupowych 
rozpisałem swoim zawodnikom treningi 
indywidualne. Poza tym każdy z nich na 
swój sposób podtrzymywał formę i pod 
względem wizualnym, niektórzy prezen-
tują się nawet lepiej niż przed przerwą. 
Niestety gorzej to wygląda po powrocie 
do wspólnych treningów z piłką. Widać 
brak jej czucia i dużo niedokładności. 
Trenowanie samemu techniki piłkarskiej 
jest dużo trudniejsze lub wręcz niewyko-

nalne. Gdybyśmy zrobili sobie jeszcze 
dłuższą przerwę i spotkali się dopiero 
pod koniec czerwca i wówczas rozpoczę-
li przygotowania do sezonu, to musieli-
byśmy startować od zera.

Czy wiadomo już kiedy rozpocznie 
się nowy sezon czwartoligowców? 

Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, 
to rozgrywki rozpoczną się 1 sierpnia. 
To wczesny termin, ale biorąc pod uwa-
gę, że żadna drużyna nie spada, to zapo-
wiada się dużo grania, bo w lidze będą 
grały 22 drużyny.

Podjęcie decyzji o zakończeniu roz-
grywek od czwartej ligi w dół było 
najlepszym rozwiązaniem?

Gdybym miał się przychylić do jedne-
go z rozważanych wariantów zakończe-
nia rozgrywek, to dla mnie najbardziej 
sprawiedliwe byłoby podzielenie ligi na 
dwie grupy. Wówczas drużyny zajmu-
jące w momencie zawieszenia rozgry-
wek miejsca 1- 8 grałyby o awans, a te 
z miejsc 9 - 18 o spadek. W ten sposób 
drużyny miałaby do rozegrania osiem 
meczów, a nie siedemnaście.

Zakończenie zaszkodziło Pana dru-
żynie?

Do rundy wiosennej przygotowa-
liśmy się bardzo solidnie. W swojej 
dotychczasowej karierze trenerskiej 
współpracowałem z wieloma drużyna-
mi, z niższych lig, ale w żadnej z nich 
nie było takich warunków do treningu 
jak w Tarnovii. Abstrahując od tego, że 
mogliśmy wyjechać na obóz do Turcji, 
na który nie mogą pozwolić sobie na-
wet drużyny z II czy III ligi. Dlatego by-
łem ciekaw jak wyszłaby nam ta runda. 
Jeszcze przed zawieszeniem rozgrywek 

Od 40 lat z piłką
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Nie mogąc startować w maratonach, ultramaratonach 
oraz pozostałych organizowanych biegach długich 
postanowiła przebiec autorską trasę. 31 maja, chwil-

kę po godz. 8.00, po raz drugi razem ze swoimi psami poko-
nała trasę Wielkiego Pierścienia wokół Gminy Tarnowo Pod-
górne. Jolanta Witczak, znana biegaczka z Lusowa przyznała: 
– W końcu znalazłam czas na porządną eksplorację tras we 
własnej okolicy. 3 maja wyruszyłam na przetarcie trasy Pier-
ścienia. 

Udało się. Wyszło 55 km, trochę więcej niż deklarowane 46 
km. Na trasie mogłam zobaczyć dawno niewidziane miejsca. 
Niektóre pamiętałam tylko z dzieciństwa. Pozmieniało się do-
okoła wiele, ale nie wszystko. Niestety wtedy musiałam biec 
sama, no prawie, Czaki, mój pies, wiernie biegł przy nodze. 
31 maja mogłam już zaprosić znajomych do wspólnego poko-
nania trasy. Wybiegałam jak zwykle z Lusowa, razem z kolegą 
Michałem oraz Czakim, i Zulą. Ruszyliśmy szlakiem w stronę 
Swadzimia. W Baranowie dołączyła moja siostrzyczka, w Chy-

5 lipca minie 10 lat od otwarcia plaży w Lusowie. W pla-
nach były huczne urodziny, ale covidowa rzeczywistość 
wszystko pokrzyżowała. Miała być prywatka, silent di-

sco, grill, kino, siatkarskie rozgrywki i rodzinny piknik. Nie-
stety nie będzie nam dane świętować tej rocznicy w tym roku. 
Metamorfoza plaży w Lusowie był współfinansowana przez 
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013. Nadanie nowego wyglądu 
plaży kosztowało blisko 1,8 mln zł, z czego 644 tys. zł sta-
nowiło dofinansowanie. Wybudowano wówczas m.in. boisko 
do siatkówki plażowej i wielofunkcyjne, pierwszą część mo-
dułowego pomostu pływający, trybuny, drogi, alejki, ścieżkę 
rowerową oraz bistro z zapleczem i toaletami. W późniejszym 
czasie zamontowano kolejne dwa pływające pomosty, powsta-
ło drugie boisko do siatkówki plażowej, siłownia zewnętrzna 
oraz punkt widokowy. 

udało nam się rozegrać jedno spotka-
nie Pucharu Polski z Kotwicą Kórnik. 
Przegraliśmy po rzutach karnych, ale 
pewnie dlatego, że nie było jeszcze tej 
świeżości po obozie w Turcji. Zmęcze-
nie nim było widać na początku tego 
spotkania. Za to w ostatnich 20 minu-
tach drużyna Kotwicy nie istniała. Do-
goniliśmy ich ze stanu 0:2 do 2:2 i do 
tego jeszcze mieliśmy dwie sytuacje 
na zdobycie bramek. Byłem optymi-
stycznie nastawiony do całego sezonu, 
ale niestety nie było mi dane zobaczyć 
efektu końcowego.

Jaki cel postawił sobie Pan przed 
rozpoczęciem minionego sezonu? 

Drużyna, którą zastałem, była trochę 
rozbita. Zawodnicy cały czas w pamię-
ci mieli wysoko przegrany mecz w ostat-
niej kolejce sezonu 2018/2019 z Wą-
growcem, który awansował do III ligi. 
Za cel postawiłem sobie, żeby drużyna 
zrobiła postęp i grała dobrze. Myślę, że 
to się udało. Zajęliśmy 4. miejsce, a nie 
któreś z końca tabeli, i nie musieliśmy 
walczyć o utrzymanie w lidze. W rundzie 
jesiennej przegraliśmy tylko jeden mecz 
w Ostrzeszowie. Pozostałe wygraliśmy 
albo zremisowaliśmy. Zostaliśmy 
również dobrze ocenieni przez WZPN, 
w opracowanym przez Związek 
vademecum IV ligi.

Na koniec zapytam o poziom moty-
wacji w drużynie?

Jest wysoki. Zawodnicy chcieliby jak 
najszybciej wrócić do rozgrywek. Wi-
dać u nich chęć do treningów. Zapew-
ne wpływ na to mają dobre wyniki z po-
przedniej rundy, a co się z tym wiąże 
dobra atmosfera i chęć spotykania się, 
wspólnej gry i osiągania coraz to lep-
szych wyników. Podczas treningów za-
chowujemy środki ostrożności, ale na 
dzisiaj nie zauważam wśród zawodni-
ków obaw i paniki wynikającej z możli-
wości zarażenia się koronawirusem.

~ Anna Lis

Biegiem wokół Gminy

bach kolejny kolega, też Michał, a w Górze na rowerach Beata 
i Darek i wspólnie kontynuowaliśmy aktywną rekreację. Pole-
cam każdemu zbadać teren wokół siebie, na pewno znajdziecie 
takie urokliwe miejsca jak my. Wystarczy trochę pokombino-
wać!

Galerię z biegu można obejrzeć na profilu FB Jolanty Wit-
czak.

~ Ania Lis

Dekada plaży

~ Ania Lis 
(dziękuję Sylwii Domańskiej za archiwalne zdjęcia plaży w Lusowie)
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WZP.6721.6.2020
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Agawy 
i ul. Imbirowej w Lusówku.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 
283) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne 
Uchwały Nr XXIV/406/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie przy-
stąpienia do opracowania zmiany miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego dla terenów przy ul. Agawy i ul. Imbirowej 
w Lusówku. 

W związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Pol-
skiej stanem epidemii, zainteresowani mogą zapoznać się z niezbęd-
ną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu, po wcześniejszym 
uzgodnieniu drogą telefoniczną (tel. 61-8959-230) lub drogą elektro-
niczną, po uprzednim wysłaniu prośby na adres: wzp@tarnowo-pod-
gorne.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pod adresem: http://bip2.tarno-
wo-podgorne.pl.

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 13 lipca 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.6721.5.2020
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla działki nr 312/5 w Barano-
wie.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 
283) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne 
Uchwały Nr XXIV/407/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie przy-
stąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla działki nr 312/5 w Baranowie. 

W związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Pol-
skiej stanem epidemii, zainteresowani mogą zapoznać się z niezbęd-
ną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu, po wcześniejszym 
uzgodnieniu drogą telefoniczną (tel. 61-8959-230) lub drogą elektro-
niczną, po uprzednim wysłaniu prośby na adres: wzp@tarnowo-pod-
gorne.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pod adresem: http://bip2.tarno-
wo-podgorne.pl.

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 13 lipca 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.

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.6721.9.2016
(WZP.6721.7.2018)

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

w rejonie ul. Kobylnickiej, Azaliowej i Lotosowej
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 293) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o ponownym 
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Sadach w rejonie ul. Kobylnickiej, 
Azaliowej i Lotosowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26 czerwca 2020 r. do 24 lipca 2020 r., ul. Poznańska 115 (bu-
dynek A), pokój 13, w godzinach pracy urzędu. Jednocześnie w związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epide-
mii informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu drogą 
telefoniczną (tel. 61 8959 269, 61 8959 305) lub drogą elektroniczną, po uprzednim wysłaniu prośby na adres: wzp@tarnowo-podgorne.pl oraz na 
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pod adresem: http://bip2.tarnowo-podgorne.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 20 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy w Tarnowie Podgórnym o godzinie 15:30.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska / nazwy 
jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi 
wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicz-
nym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 sierpnia 2020 r. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

~ ogłoszenia
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Drodzy kibice! Jak już wiecie, obostrzenia i ograni-
czenia związane z zakazem uczestnictwa w zajęciach 
sportowych zostały zdjęte z początkiem czerwca, co 

umożliwia nam powrót do normalności. Smutnymi informa-
cjami są te, które uniemożliwiają nam dokończenie sezonu, 
jednocześnie pozbawiając nas możliwości zdobycia trofeum 
i awansu do III ligi. Warto podkreślić, że ostatni mecz w run-
dzie jesiennej jak i w tym sezonie, który rozegraliśmy na wy-
jeździe z Ostrovia 1909 Ostrów WLKP. zremisowaliśmy 2:2, 
a w przypadku zwycięstwa to my cieszylibyśmy się dzisiaj 
z awansu do III ligi z 1. miejsca (1. LKS Gołuchów 38 pkt., 4. 
GKS Tarnovia 36 pkt). Obecnie trener Najtkowski cały czas 
pracuje nad utrzymaniem formy zawodników, nad którą cięż-
ko pracowali na obozie. Liczymy, że zespół przystąpi do no-
wego sezonu równie zmotywowany jak na starcie poprzednie-
go, a jak pamiętamy dobrze na brak bramek i emocji narzekać 

nie mogliśmy. Do zespołu dołączyło kilku nowych zawodni-
ków, w tym jeden z zespołu juniora starszego – Jakub Glinka, 
który w sparingach przed rundą wiosenną spisywał się znako-
micie, zaliczając asysty i bramki, co wpłynęło na pozytywną 
ocenę trenera. 

Zespoły młodszych roczników również trenują. Wszystkich 
zainteresowanych grą w naszym klubie zapraszamy do kon-
taktu mailowego podanego poniżej. Nabory trwają cały czas 
dla każdej kategorii wiekowej. 

WAŻNA INFORMACJA! GKS Tarnovia Summer Camp.
Obóz zostanie zorganizowany dla roczników od 2002 do 

2011 w miejscowości Bucz w terminie 09-15 sierpnia 2020. 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu pod 
adresem: biuro@gkstarnovia.pl.

~ GKS TARNOVIA
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Gorzki smak straconej szansy na awans...

Wszystkim, którzy fizycznie lub – w tych trudnych czasach 
– duchowo uczestniczyli w pogrzebie naszej Mamy

śp. JADWIGI PACZKOWSKIEJ
Księdzu proboszczowi Krzysztofowi Frąszczakowi  

za odprawioną mszę św., Ani Stoińskiej za oprawę muzyczną 
ceremonii pogrzebowej, Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne 

Tadeuszowi Czajce oraz pracownikom Urzędu Gminy, 
Przewodniczącej Rady Gminy Krystynie Sembie z Radnymi, 

Sołtysom, Radzie Sołeckiej Baranowa, zarządowi UTW, 
sąsiadom, znajomym i rodzinie za zamówione msze św.,  

kwiaty, znicze oraz za słowa wsparcia serdecznie dziękuję.

W imieniu rodziny
Mieczysław Paczkowski

Serdeczne podziękowania
za udział w odprowadzeniu naszego kochanego 

Męża, Ojca, Dziadka i Pradziadka

Śp. Zbigniewa Szymankiewicza
na miejsce wiecznego spoczynku

księdzu Tomaszowi Szukalskiemu, Ignacemu Karge, 
Henrykowi Nowakowi i Marcinowi Ćmilowi

za odprawioną mszę św. i piękną ceremonię pogrzebową, 
delegacji Szkoły Podstawowej  

im. A. Fiedlera w Przeźmierowie, Rodzinie, Rodzicom 
uczniów kl. I b przyjaciołom, sąsiadom, znajomym  

za liczny udział, wieńce, kwiaty i znicze, za modlitwę, 
ofiarowane komunie święte i intencje mszalne

składa Żona i Córka z Rodziną

~ sport
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„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, 
choćby i umarł, żyć będzie na wieki” 

   (J 11, 25-26)

Pani Małgorzacie Walkowiak oraz najbliższej Rodzinie 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Taty Tadeusza Wawrockiego 
składa 

Dyrektor Pałacu Jankowice Monika Rutkowska  
wraz z pracownikami

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą” 
                   ks. Jan Twardowski

Pani  

Magdalenie Grzesiak
wyrazy głębokiego współczucia z powodu 

śmierci TATY
 

przekazuje dyrekcja, grono pedagogiczne, 
uczniowie oraz pracownicy administracji 

Szkoły Podstawowej  
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu  

w Lusówku

Z głębokim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci naszego Kolegi  

Bogdana Dęga.
Żonie zmarłego – naszej Koleżance 
Hani oraz całej Rodzinie składamy 

serdeczne wyrazy współczucia.
Koleżanki i koledzy z Koła Seniora  

w Tarnowie Podgórnym

„W daleką podróż zabrał Cię Bóg. Jedną nadzieję Nam dając, 
Że kiedyś przekroczą, też Niebios próg,  

Ci, którzy tutaj w bólu zostali…”

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

śp. Zbigniewa Szymankiewicza
wieloletniego nauczyciela w Szkole w Przeźmierowie.

Jego odejście dotknęło nas wszystkich.  
Żegnamy Go z wielkim smutkiem.

Rodzinie i bliskim składamy  
wyrazy głębokiego współczucia.

Koleżanki i koledzy ze Szkoły Podstawowej  
im. A. Fiedlera w Przeźmierowie

Śmierć jest spoczynkiem podróżnego,  
jest kresem mozołu wszelkiego

    Umberto Eco
Panu

Piotrowi Owczarzowi
Radnemu Gminy Tarnowo Podgórne i Sołtysowi  

Tarnowa Podgórnego
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

Ojca
składa Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka 
z pracownikami Urzędu Gminy, Przewodnicząca Rady  

Gminy Krystyna Semba z Radnymi oraz Sołtysi

Szczere wyrazy głębokiego żalu 
i współczucia  

Annie i Piotrowi Owczarz  
oraz Teresie i Tomaszowi Owczarz

z powodu śmierci Ojca i Teścia 

śp. Jana Owczarza
składają Przyjaciele ze 

Stowarzyszenia POJEDNANIE

Radnemu Rady Gminy Tarnowo Podgórne  
i Sołtysowi wsi Tarnowo Podgórne

Panu Piotrowi Owczarzowi  
oraz jego najbliższej rodzinie

kondolencje z powodu śmierci Ojca
w imieniu mieszkańców Tarnowa  
Podgórnego oraz własnym składa

Rada Sołecka Tarnowa Podgórnego

Pan Bóg zabiera człowieka wtedy, gdy widzi,  
że zasłużył sobie na niebo  

    Jan Grzegorczyk

Pani Małgorzacie Walkowiak
Sołtys Jankowic

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Ojca
składa Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka 
z pracownikami Urzędu Gminy, Przewodnicząca Rady  

Gminy Krystyna Semba z Radnymi oraz Sołtysi

Koleżance  

Irenie Buksa 
wyrazy współczucia  

z powodu śmierci 

męża

składają Gorońscy  
z Rumianka

Pani Hannie Dęga
i jej rodzinie wyrazy współczucia  

z powodu śmierci  

męża Bogdana  
składają Gorońscy Rumianek

Naszej koleźance 

IRENIE BUKSA  
serdeczne wyrazy współczucia z powodu 

śmierci męża Zdzisława 
składają koleżanki  i koledzy  
z Koła Seniora  w  Rumianku
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DAM PRACĘ
• Przyjmę osobę dyspozycyjną na 
godziny przy chorej mamie. Tel. 
501 707 795
• SERWISANTA URZĄDZEŃ 
CHŁODNICZYCH- klimatyzacje - 
pełen etat - przyjmę  602-648-644
• Pracownika  do Firrmy Pogrze-
bowej OAZA  w Tarnowie Podgór-
nym  przyjmę . Mile widziane pra-
wo jazdy  503 053 585
• LAKIERNIKA PROSZKOWEGO  
i pomocnika  przyjmę  602 755 895

SZUKAM PRACY
• Kierowca C, doświadczenie wy-
wrotka szuka pracy  694 -043 -808
• Podejmę się prac ogrodniczych  
503 -008 -671
• Zaopiekuję się osobą starszą lub 
chorą w pełnym wymiarze godzin. 
Posiadam doświadczenie. Tel. 
533-696-051 
• Zaopiekuję się dzieckiem lub 
dziećmi w pełnym wymiarze go-
dzin. Posiadam doświadczenie. 
Tel. 533-696-051 
• Wykonam wszystkie prace ogro-
dowe. Tel. 667 069 745.
• Potnę drewno , tel 667 069 745
• Zaopiekuję się dzieckiem w peł-
nym wymiarze godzin.
• Posiadam doświadczenie  Tel 
507-214-743

tel. 608 270 421

PRACOWNIKÓW
OGÓLNOBUDOWLANYCH

DO PRACY

PROFESJONALNE I KOMPLEKSOWE  

UKŁADANIE KOSTKI
Krótkie terminy realizacji

Tel. 793 474 303
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

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

Find us on
Instagram

OFERUJEMY:
• Pranie i prasowanie
• Magiel
• Abonamenty na koszule biznesowe
• Czyszczenie dywanów
•  Profesjonalne czyszczenie odzieży 

skórzanej
•  Indywidualne oferty dla FIRM 

(restauracje, salony beauty, 
poradnie medyczne)

Bubbly Laundry, ul. Szamotulska 26J
Baranowo, CH Przystań (obok Biedronki)

pralnia@pralniabubbly
www.pralniabubbly.pl

tel. 882 70 99 88

OGROD Z E N I A
P A N E L O W E
5 1 9 - 4 8 5 - 8 8 8
7 9 2 - 0 1 9 - 9 9 3
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• 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

kom. 602 659 208

Przeszkadza Tobie

PIEŃ
w ogrodzie,

działce, parku?

FREZOWANIE
PNI-KARPIN
-USUWANIE

www.megadrwal.pl

tel. 883 979 808

ZAP�SZA DO RESTAU�CJI

O�Z DO

CHATY GRILLOWEJ

DO DYSPOZYCJI TA�S, 
PIĘKNY OGRÓD I PLAC ZABAW

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

WWW.PALACJASMINOWY.PL       /JASMINOWY       /KOMNATASMAKU

Podnośniki
koszowe

tel. 608 443 604

Wycinanie
i przycinanie drzew

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
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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

Ewa Wache i Synowie
ul. Rolna 29a, Baranowo

Motocykli i skuterów elektrycznych

Sprzedaż:

Serwis  (wszystkie marki)

• mechaniczny
• blacharsko-lakierniczy 
• Stacja Kontroli Pojazdów  
• hotel i wymiana opon

Samochodów 

Pomoc drogowa tel.: 783 000 022

Ubezpieczenia
komunikacyjne tel.: 661 036 096

tel.: 

czynna: 700 - 1900

725 070 070

www.autowache.pl
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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

• BUDOWLANE • HODOWLANE •
OGRODZENIA Z SIATKI LEŚNEJ

tel. 792 019 993, 510 709 601

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

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

696 017 449
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych

(sklepowych, gastronomicznych)

   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

PODSTAWOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

USŁUGI 
REMONTOWE

MALOWANIE
UKŁADANIE PŁYTEK 

WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

TEL: 537 700 281
DOBRA JAKOŚĆ + NISKA CENA

KÄRCHER

607 95 11 50

MYCIE KOSTKI
BRUKOWEJ i ELEWACJI

GORĄCĄ WODĄ

CZYSZCZENIE 

603 635 878

dywany
fotele

MYCIE
elewacji
dachówki

kostki bruk.
ogrodzeń

wykładziny
krzesła

Eko 21Dom

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

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

535 867 490

• nowe instalacje
• przeróbki
• remonty

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

TWÓJ DOMOWY
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy

szybko • czysto • solidnie
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NAUKA
JAZDY

Jeździmy nową
KIA RIO

66 44 99 032

Drzewa
i krzewy ozdobne

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 601 850 706

Artykuły
ogrodnicze

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

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

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

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)
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BRUKARSTWO
KOMPLEKSOWO

514 676 041

SOLIDNIE

603 635 878

MYCIE OKIEN
Eko 21Dom

 SPRZĄTANIE

www.ekodom21.pl

  biur    domów   firm

Profesjonalne i kompleksowe

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

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

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

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

MALOWANIE

604 345 047

25 lat doświadczenia
solidnie, niska cena

 PJ SA AR FRYZJER 

DLA ZWIERZĄT
strzyżenie kąpiel

trymowanie

wyczesywanie

pielęgnacja oczu, uszu i zębów

przycinanie pazurów

higiena i dezynfekcja

Umów wizytę: +48 606 434 446 
ul. Szamotulska 7, 62-090 Kobylniki 

https://rajpsa.pl e-mail: salon@rajpsa.pl 

OKNA • ROLETY
NAPRAWA
665 356 318
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Ukrainka szuka pokoju

661-590-360

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

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

tel. 508 610 256

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

STOMATOLOGIA
 ORTODONCJA
  IMPLANTY

PEDIATRA - PULMONOLOG
spec.med. rodzinnej

• od poniedziałku do soboty •
LUSÓWKO, Wiązowa 16

tel. 603-137-270
61 8147-826

www.drstankiewicz.pl

Spirometria i EKG
TELEPORADY

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

PRACOWNIA TECHNIKI
DENTYSTYCZNEJ

PRZEŹMIEROWO
ul. Krótka 14

tel. 606 261 239, 61 670 09 28

• NAPRAWA
• WYKONANIE

PROTEZY ZĘBOWE

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

GABINET
PSYCHOLOGICZNY

Tarnowo Podgórne

Iwona Przekop - Kistowska

www.psycholog-przekop.pl

tel. 669 221 993

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

Profesjonalna
opieka

stomatologiczna

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

specjalista protetyk

PORADNIA
DIETETYCZNA

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

www.twojdietetyk.org

dr hab. Magdalena
Człapka-Matyasik

Profesjonalne doradztwo żywieniowe
dla dzieci i dorosłych, zdrowych 
i w chorobach metabolicznych

PROTEZY ZĘBOWE

PRACOWNIA KAŹMIERZ

TEL. 535 900 848

EKSPRESOWA NAPRAWA
CZYSZCZENIE

NOWOCZESNE PROTEZY
ELASTYCZNE

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

www.stomatologialusowko.pl

Czynne od poniedziałku do soboty

Zapraszamy

Pełen zakres usług!
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CHIŃSKIE CENTRUM HANDLOWE

Tarnowo Podgórne, Poznańska 40D
Godziny otwarcia:od poniedziałku do soboty 9:00-19:00

NISKIE CENY! DOBRA JAKOŚĆ! DUŻY WYBÓR!

ZAPRASZAMY!

BARANOWO, UL. SZAMOTULSKA 26J

PON. - PT. 11-18
SOB. 11-14

GODZINY
OTWARCIA

TELEFON

789-001-276
513-611-654

Przy zakupie okularów badanie 
refrakcji wzroku bezpłatnie.

Szybka realizacja zleceń.
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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

K

l

u

b

A

R

T

 

&

 

F

U

N

Z TYM BONEM PREZENTOWYM 
ZAPYTAJ O ZNIŻKĘ LUB DZIEŃ W PREZENCIE

grafiknowa@gmail.com, tel. 606 647 246
Tarnowo Podgórne ul. Nowa 37

WAKACYJNE WARSZTATY CAŁODZIENNE
KREATYWNO-ARTYSTYCZNE DLA DZIECI OD LAT 6

29.06-03.07 /   20-24.07

WAKACYJNE WARSZTATY CAŁODZIENNE
ROBOTYCZNE I YOUTUBERSKIE 

DLA DZIECI OD LAT 7
13-17.07  /  24-28.08

KLUB
ROBO&UTUB
                  Z TYM BONEM PREZENTOWYM

ZAPYTAJ O ZNIŻKĘ lub DZIEŃ W PREZENCIE

Zapisy: grafiknowa@gmail.com
      tel. 736 641 403 ul. Nowa 37 TP

PLENER

MALARSKI

Z TYM BONEM PREZENTOWYM 
ZAPYTAJ O ZNIŻKĘ LUB DZIEŃ W PREZENCIE

i
WAKACYJNE PLENERY ARTYSTYCZNE DLA DZIECI OD LAT 9

6-10.07 MISTRZOWIE SZTUKI 
10- 14.08 POSZUKIWACZE SZTUKI

Program i szczegóły: www.rysunektarnowo.pl
PracowniaWarsztaty NOWA ul.Nowa 37 TP

LATO w
PracowniWarsztaty

NOWA
JUŻ OD 5 LAT PRZEGANIAMY NUDĘ W WAKACJE !

 

 

RYSUNEK  MALARSTWO ROBOTYKA

MAJSTERKOWANIE  UTUBERSI 

KÄRCHER

609 036 745

Pranie oraz czyszczenie
dywanów, wykładzin,
mebli tapicerowanych
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DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832

PRODUCENT OGRODZEŃ
PANEL

OFERUJEMY TAKŻE MONTAŻ

SIATKA OGRODZENIA
BETONOWE

ul. Krótka 19, Kokoszczyn
koło Tarnowa Podgórnego

tel. 501 557 929, 737 468 306
mail: biuro@domitrz.com.pl

Ogrodzenia Irek Domitrz

USŁUGI
DEKARSKO-BLACHARSKIE

naprawy i remonty
dachów • balkonów • tarasów

666 072 710



czerwiec 2020 | sąsiadka~czytaj |    55

~ reklamy




