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~ na wstępie

URZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNEURZĄD 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 Filia w Przeźmierowie 
62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 75C 
tel. 61 22 75 873, fp@tarnowo-podgorne.pl
www.tarnowo-podgorne.plwww.tarnowo-podgorne.pl
Godziny pracy Urzędu Gminy i Filii: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: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:Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba przyjmuje:  
w Urzędzie Gminy w pon. 15.00-17.00, w czw. 9.00-11.00

W SOBOTY URZĄD NIECZYNNYW 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!
Sierpień to normalnie czas, kiedy z jednej strony jeszcze 
planowało się wakacyjne wypady, z drugiej zaś już zaczy-
nało myśleć o nowym roku szkolnym. W tym roku niestety 
wszystko stanęło na głowie. Ósmoklasiści i maturzyści do-
piero poznają wyniki swoich egzaminów (ósmoklasistom 
już możemy śmiało gratulować – proszę sprawdzić na ła-
mach tej gazety, a wyniki matur zaprezentujemy w przy-
szłym numerze).
Przypominamy, że 31 sierpnia planujemy obchody 40. 
rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Dodatko-
wo ten rok jest poświęcony 30-leciu Samorządu Gminne-
go. Pandemia niestety nie dała nam możliwości wielkiego 
świętowania, dlatego mamy nadzieję, że w ostatni dzień 
wakacji spotkamy się w południe na odsłonięciu tablic z 
nazwami rond i wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgór-
nego. Polecam także Państwa uwadze koncert „Głosy So-
lidarności”, na którym wystąpi zespół „Sonanto” – wstęp 
jest możliwy tylko dla posiadaczy wejściówek, ale to wy-
darzenie będzie też transmitowane na żywo w internecie. 
Szczegóły w gazecie.
Korzystajmy z ładnej pogody. Dbajmy o siebie, wypoczy-
wajmy bezpiecznie i zdrowo!

~ Agnieszka Rzeźnik, Redaktor naczelna

 

Badania odbędą się w mammobusie 
w dniu 18-08-2020 

w miejscowości Tarnowo Podgórne 
przy GKS Tarnovia 

ul. 23 Października, w godz. 09:00-17:00 
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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

Czy nasza Gmina zamierza 
wystąpić z wnioskiem o wsparcie 
w ramach Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych? Jeśli tak, 
to na jaki ? Rozumiem niechęć 
do pomysłów partii rządzącej, ale 
chyba lepiej być stratnym 10 mln 
niż te 14 mln, wskazywane przez 
Wójta podczas  spotkania z Posłem 
PIS…

Czy wiadomo coś 
w sprawie budowy ekranów 
dźwiękochłonnych w Sadach?

Czy w związku z budową ścieżki 
rowerowej Tarnowo Podgórne – 
Rumianek przy drodze krajowej 
nr 92 powstanie w Rumianku 
sygnalizacja świetlna i chodnik 
pozwalający swobodnie dojść do 
przystanku w kierunku Poznania 
i w bezpieczny sposób przejechać 
rowerem w kierunku Jankowic?

Czy ulice Dzwoneczka, Iskierki 
i Mgiełki w Lusówku zostały 
już przejęte przez Gminę? Czy 
Gmina planuje położenie tam 
światłowodu?

Czy w tegorocznym budżecie, 
uszczuplonym poprzez działania 
związane z pandemią, są środki 
na szczepienia przeciwko grypie?

Nie ma z naszej strony niechęci do korzystania z programów rządowych, 
które wspomagają zamierzenia samorządowe. Uważam jednak, że trzeba 
obiektywnie pokazywać i wyjaśniać mechanizmy, jakie stosuje rząd, który 

odbiera znaczące kwoty samorządom – dużo większe niż te, które są przeznaczone 
w różnych samorządowych programach. Uważam, że mieszkańcy mają prawo do 
rzetelnej informacji w tym zakresie. 

Do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgłaszamy dwa projekty  – jed-
ną drogę w Tarnowie Podgórnym i jedną drogę w Przeźmierowie. Gmina może co 
prawda otrzymać dofinansowanie tylko na jedno zadanie, ale zgłosić można było 
więcej. Mam nadzieję, że któraś z powyższych propozycji uzyska akceptację w tym 
Programie.

Z posiadanych przez nas informacji zarządca drogi krajowej nr 92 – Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – w ramach planowanej na lata 2020 
– 2021 przebudowy dróg serwisowych na odcinku Tarnowo Podgórne – Swa-

dzim ma zaprojektowane ekrany w Sadach po obu stronach drogi. Natomiast harmo-
nogram realizowania prac zależy wyłącznie od decyzji GDKiA.

Tak, w ostatnim czasie przejęliśmy te drogi od osoby prywatnej. Następnie, 
zgodnie z naszymi wcześniejszymi deklaracjami, została poprawiona ich 
przejezdność poprzez zastosowanie kruszywa. Natomiast obecne plany in-

westycyjne nie przewidują wykonania trwałej nawierzchni tych ulic.
Sieci światłowodowe budowane są przez komercyjnych operatorów – ich nakłada-

mi i zgodnie z przyjętymi przez nich harmonogramami. 

Tak, jeszcze w tym roku uruchomimy program bezpłatnych szczepień przeciw-
ko grypie, skierowany do seniorów powyżej 65. roku życia.

Planujemy także uruchomienie uruchomienie bezpłatnych szczepień prze-
ciwko pneumokokom dla osób powyżej 60. roku życia oraz meningokokom typu C 
dla dzieci w wieku 12 – 23 miesiące. Szczegóły wkrótce.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma w swoich zamierzeniach 
wybudowanie sygnalizacji świetlnej w tym miejscu (my jako Gmina propo-
nowaliśmy wybudowanie tam ronda). Jednakże nie sądzę, aby to nastąpiło 

w tym samym czasie co budowa ścieżki.
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~ aktualności

Sprawdź,  
co się dzieje  

w Twojej  
miejscowości

Baranowo
Trwa opracowanie dokumentacji oraz uzgodnienia z m. 
Poznań 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
Ogłoszono przetarg na remont dachu szkoły podstawo-
wej

Otrzymaliśmy pozwolenie na budowę chodnika w ul. 
Batorowskiej (trwa opracowanie przez TP-KOM doku-
mentacji projektowej brakującego odcinka kanalizacji 
sanitarnej)

Ceradz Kościelny
Otrzymaliśmy pozwolenie 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

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 

Ogłoszono przetarg na budowę chodnika i miejsc posto-
jowych na ul. Dopiewskiej (przy przedszkolu)

Gazeta Wyborcza przeanalizowała zainteresowanie ósmoklasistów kontynu-
owaniem nauki w szkołach ponadpodstawowych kierując się wskazaniami 
w ramach naboru. Nasze nowe Technikum Tarnowo Podgórne jest na dru-

gim miejscu pod względem liczby osób na jedno miejsce (3,86 kandydata na jed-
no miejsce). Na pierwszym miejscu jest klasa matematyczno-geograficzna w I LO 
w Poznaniu (4.07), natomiast na trzecim poznańskie Technikum Komunikacji.

– Najwięcej chętnych mamy na specjalizację technik logistyk, dużo osób złożyło 
też podania w zawodach informatyk i mechatronik – powiedziała „Gazecie Wybor-
czej” dyrektor Szkoły Agata Herda. I dodała – Mamy chętnych z naszej Gminy, ale 
też i innych np. z Pniew czy Poznania.

Ze względu na pandemię harmonogram tegorocznej rekturacji został przesunię-
ty. Egzaminy ósmoklasisty odbyły się dopiero w czerwcu. Ich wyniki ósmoklasiści 
poznali do 31 lipca. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 
ogłoszone zostaną 12 sierpnia. Od 13 do 18 sierpnia w szkole, do której kandydat 
został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia. Listy kandydatów przy-
jętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia. Pierwszy dzwonek w Technikum 
i Szkole Branżowej I st. w Tarnowie Podgórnym zabrzmi 1 września. 

Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne wybudowała samodzielnie i pro-
wadzi nasza Gmina. Bez wątpienia na atrakcyjność oferty nauczenia ma wpływ 
współpraca z przedsiębiorcami, którzy pomogli w wyposażeniu pracowni, oferują 
staże i praktyki oraz deklarują wsparcie poprzez program stypendialny.

~ ARz  
(na podst. „Uczniowie coraz chętniej wybierają poznańskie technika”,  

Gazeta Wyborcza z dn. 27.07.2020)

Młodzież chce się u nas 
uczyć!

Jęz. polski Matematyka
Jęz.  

angielski
Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym 59,36 52,89 65,40
Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym 68,52 50,84 57,16
Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym 56,50 52,00 43,30
Szkoła Podstawowa w Baranowie 66,00 52,00 72,00
Szkoła Podstawowa w Lusowie 65,52 59,50 67,61
Szkoła Podstawowa w Lusówku 69,55 64,93 73,95
Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie 64,00 49,55 57,73

Gmina 64,06 55,16 64,70
Powiat Poznański 59,39 49,56 60,39
Woj. Wielkopolskie 56,90 44,06 51,53
Polska 59,00 46,00 54,00

Ósmoklasiści – gratulujemy wyników

Poniżej prezentujemy wyniki egzaminów ósmoklasisty w publicznych szkołach 
podstawowych, prowadzonych przez naszą Gminę. Najlepiej egzaminy napi-
sali uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lu-

sówku. Brawo!
Dla porównania prezentujemy także wyniki na szczeblu powiatu, województwa 

i ogólnopolskie. 12 sierpnia, po zamknięciu tego numeru „Sąsiadki-Czytaj”, ósmo-
klasiści dowiedzieli się, do której szkoły ponadpodstawowej się zakwalifikowali. 

Wszystkim ósmoklasistom gratulujemy, a nauczycielom i rodzicom dziękujemy 
za wytrwałość w przygotowywaniu dzieci do egzaminu (co w tym roku było dużym 
wyzwaniem, ze względu na pandemię).  ~ ARz
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~ aktualności

Na bieżąco analizujemy informa-
cje Powiatowego Urzędu Pracy 
na temat aktualnego poziomu 

bezrobocia pod kątem zmian na rynku 
pracy spowodowanych wprowadzeniem 
obostrzeń związanych z pandemią. 

W styczniu (czyli przez pandemią) 
zarejestrowanych było 185 bezrobot-
nych. Liczba ta bardzo powoli wzrasta-
ła: kwiecień – 216, maj – 236, czerwiec 
– 244 osoby.

Oznacza to, że wprowadzone restryk-
cje nie spowodowały dotychczas dra-
stycznego wzrostu bezrobocia w naszej 
Gminie.

~ ARz

Pandemiczny rynek pracy 

Czytać każdy może! – spotkajmy się zatem w pierwszą 
wrześniową sobotę, 5 września w godz. 11.00 – 13.00, 
na skwerze w Tarnowie Podgórnym ul. Ogrodowa/ul. 

Pocztowa. Wydarzenie w ramach ogólnopolskiej akcji „Naro-
dowe Czytanie” organizuje w naszej Gminie Biblioteka Pu-
bliczna. 

Akcję Narodowego Czytania zainicjował w 2012 r. ówcze-
sny Prezydent RP Bronisław Komorowski wspólną lekturą 
„Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Rok później czytali-
śmy dzieła Aleksandra Fredry, a potem kolejno: „Trylogię” 
Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, „Quo vadis” 
Henryka Sienkiewicza, „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, 
„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego (oraz – z racji 100. rocz-
nicy odzyskania niepodległości – specjalnie przygotowany na 
tę okazję zbiór „Antologia Niepodległości”). Rok temu czyta-
liśmy nowele polskich autorów, m.in. Elizy Orzeszkowej, Ma-
rii Konopnickiej i Henryka Rzewuskiego. 

W tym roku wspólnie przeczytamy  „Balladynę” Adama 
Mickiewicza. – Ufam, że i tym razem podczas Narodowego 
Czytania każdy z Państwa odkryje swoją Balladynę, oddając 
się refleksji nad uniwersalnym przesłaniem tego utworu, któ-
ry obnaża ludzkie słabości i wady, a zarazem opowiada się po 
stronie zgody, porozumienia i ukazuje zwycięstwo dobra nad 
złem – napisał Prezydent RP Andrzej Duda. – Mam głęboką 
nadzieję, że wspólne Narodowe Czytanie po raz kolejny do-
starczy nam dużo radości w obcowaniu z wybitną polską lite-
raturą.

~ ARz

Przypominamy, że do 31 sierpnia zbierane są zgłoszenia 
w ramach akcji 30 drzew na 30-lecie Samorządu Gmin-
nego. 

Propozycje lokalizacji przyjmujemy na formularzu dostęp-
nym na naszej stronie internetowej tarnowo-podgorne.pl i na 
stronie Gminy na Facebooku – na tym etapie można wybrać 
gatunek drzewa (wskazania te zostaną zweryfikowane przez 
pracowników Wydziału Infrastruktury Kubaturowej i Ochrony 
Środowiska Urzędu Gminy). Ważne jest też to, że zgłaszający 
zobowiązuje się do dbania o posadzone drzewo, a w szczegól-
ności do jego podlewania.

W zaproponowanych przez mieszkańców miejscach Gmina 
zasadzi łącznie 480 sadzonek drzew – po trzydzieści w każ-
dym sołectwie (decyduje kolejność zgłoszeń). Uwaga: musi to 
być teren publiczny, należący do Gminy Tarnowo Podgórne. 

Zapraszamy do wspólnego działania – niech wkoło będzie 
zielono!  ~ ARz

Zasadźmy 
drzewa!
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~ 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  

Ogłoszono przetarg na budowę Centrum Integracji Oby-
watelskiej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na prze-
budowę ul. Olszynowej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na prze-
budowę ul. Sosnowej

Trwa remont szatni OSiR przy szkole podstawowej

Sady
Ogłoszono przetarg na budowę budynków komunal-
nych przy ul. Jeżynowej

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

Trwa rewitalizacja Pałacu 

Swadzim
Ogłoszono przetarg na budowę dróg osiedlowych

Tarnowo Podgórne
Zakończono opracowanie dokumentacji na budowę Rol-
nej (I etap)

Ogłoszono przetarg na budowę ul. Zbozowej

Złożyliśmy wniosek o pozwolenie na budowę Centrum 
Integracji Obywatelskiej

Wysogotowo
Trwa opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. 
Pszennej i Batorowskiej

Pozostałe
Zakończyła się budowa Zespołu Szkół Technicznych Tar-
nowo Podgórne (budynek oddany do użytku)

Sprawdź, 
co się dzieje 

w Twojej 
miejscowości

25 i 26 lipca w Sobótce koło Wrocławia odbył się finał V Międzynarodowe-
go Konkursu WroClavile dla Pianistów Amatorów. Do rywalizacji stanę-
ło 16 uczestników, w tym trzy mieszkanki naszej Gminy: siostry Maria 

i Małgorzata Spychała z Lusowa oraz Anna Maria Gąsiorek. 
Anna Maria uczy się w naszej Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w klasie 

fortepianu, a Maria i Małgorzata są absolwentkami tej szkoły. Do konkursu przygo-
towywały się pod okiem Marzeny Wieczorek – nauczycielki naszej Szkoły Muzycz-
nej. 

Dziewczyny pomyślnie przeszły jesienne ogólnopolskie eliminacje i stanęły do 
muzycznej finałowej rywalizacji. Grono uczestników było międzynarodowe, gdyż 
z uwagi na duże zainteresowanie konkursem eliminacje odbyły się także w Niem-
czech i Szwecji. Z 22 finalistów ze względu na pandemię ostatecznie do Sobótki 
przyjechało 16 z nich.

Jury, obradujące pod kierownictwem dr Katarzyny Kluczewskiej, przyznało Mał-
gorzacie Spychale Złoty Laur oraz Nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie „Nok-
turnu B-dur” nr 5 Johna Fielda (utworu obowiązkowego dla wszystkich finalistów). 
Natomiast Anna Maria Gąsiorek i Maria Spychała otrzymały Srebrne Laury. Nagro-
dę Grand Prix zdobył 11-letni Piotr Kordel.

Jak podkreślają organizatorzy Konkursu – Dolnośląskie Towarzystwo Muzycz-
ne: Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny  WroClavile jest wydarzeniem kultural-
nym unikatowym w skali kraju i Europy. Nie ma drugiego takiego miejsca w Polsce, 
gdzie pianiści amatorzy (…) mogliby skonfrontować swoje umiejętności na poziomie 
ogólnopolskim i międzynarodowym. Uczestnicy konkursu są amatorami w ścisłym 
znaczeniu tego słowa – to ludzie, którzy nie przeszli długoletniej, sformalizowanej 
drogi nauczania gry na instrumencie, nigdy nie wykonywali zawodu muzyka, a jedy-
nym motywem nauki gry na instrumencie jest dla nich pasja do muzyki fortepiano-
wej i klasycznej. (…) Konkurs nie stawia ograniczeń wiekowych – mogą brać w nim 
udział zarówno nastolatkowie jak i osoby dojrzałe.

Naszym mieszkankom serdecznie gratulujemy! 
~ ARz

Wielki muzyczny sukces 
mieszkanek naszej Gminy!

Na zdjęciu (od lewej): Anna Maria Gąsiorek, Marzena Wieczorek, Maria Spychała,  
Małgorzata Spychała
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Trwają konsultacje społeczne projektów statutów so-
łectw Gminy Tarnowo Podgórne. Na prośbę mieszkań-
ców termin ich zakończenia zostanie wydłużony do 31 

sierpnia 2020. 
Zachęcamy do zapoznania się z przedstawionymi propozy-

cjami – projekty statutów zostały dostosowane do obowiązują-
cych przepisów, zawierają także propozycję zmian w sposobie 
wybierania sołtysów i członków rad sołeckich. 

Przypominamy, że konsultacje są przeprowadzone w formie 
zbierania opinii, uwag lub propozycji na piśmie, w tym drogą 
elektroniczną oraz w formie formularza elektronicznego udo-
stępnionego na stronie internetowej Gminy. Formularze oraz 
treść Zarządzenia Wójta w tej sprawie są dostępne w Biulety-
nie Informacji Publicznej / Informator Urzędowy / Konsulta-
cje społeczne. Można także skorzystać z platformy tarnowo-
podgorne.konsultacjejst.pl ~ ARz

Na ostatniej sesji Rady Gminy podjęto uchwały okre-
ślające zasady finansowania przez Gminę dojazdów 
do szkół. 

W nadchodzącym roku szkolnym z bezpłatnych przejaz-
dów skorzystają dzieci i młodzież będący mieszkańcami na-
szej gminy i uczęszczający do wszystkich szkół, zlokalizowa-
nych na terenie naszej Gminy. Bilety będą obowiązywać od 
momentu załadowania do zakończenia nauki w roku szkolnym 
2020/2021.  
•	 	Szkoły podstawowe – od 17 sierpnia do 18 września 

2020 r. można składać w szkołach karty PEKA/PEKA ju-
nior. Po załadowaniu będą do odbioru w sekretariatach 
szkół. Bilety uprawniają do przejazdów w całej Aglome-
racji Poznańskiej. Koszt biletu to 60 zł na ucznia, pokry-
ty będzie z budżetu gminy Tarnowo Podgórne. 

•	 	Szkoły ponadpodstawowe (Liceum oraz Zespół Szkół 
Technicznych) karty PEKA należy dostarczyć do sekre-
tariatów w/w placówek w celu ich załadowania w termi-

nie od 17 sierpnia do 15 września 2020 r. Koszt to 350 zł, 
pokryty z budżetu Gminy upoważnia do przejazdów tylko 
po terenie gminy Tarnowo Podgórne.

Uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych i po-
nadpodstawowych poza terenem Gminy niestety w tym roku 
nie skorzystają z bezpłatnych przejazdów. To skutek przede 
wszystkim niepewnej sytuacji spowodowanej przez COVID 
19. W tym roku na kartach PEKA ok. 200 tys. złotych zosta-
ło niewykorzystanych w związku z zamknięciem szkół od 12 
marca i nie mamy możliwości odzyskania tej kwoty. Załado-
wanie kart PEKA na nowy rok szkolny wiązałoby się z wy-
datkiem w wysokości ponad 900 tys. złotych. A dzisiaj trudno 
przewidzieć rozwój covidowej rzeczywistości…

Uczniowie posiadający Kartę Dużej Rodziny otrzymają od 
Gminy bezpłatne bilety na dotychczasowych zasadach. 

~ Ewa Noszczyńska-Szkurat
I Zastępca Wójta

Co z bezpłatnymi dojazdami do szkół?

Nasza niezwykle zdolna harfistka z Przeźmierowa Zari-
na Zaradna zakwalifikowała się do Międzynarodowe-
go Konkursu Muzycznego „Virtuosos”, którego finał 

odbędzie się w Budapeszcie (Węgry). Otwarte przesłuchania 
konkursowe miały miejsce 5 sierpnia w Warszawie. 

Jury wybrało czterech młodych muzyków, którzy będą re-
prezentowali nasz kraj. Sędziowie byli pod ogromnym wraże-
nie talentu Zariny: – Dla ciebie scena jest pewną ulotnością, 
teatrem, wrażliwością – powiedziała przewodnicząca jury Ali-
cja Węgorzewska-Whiskerd. – Do tego masz niezwykłą wraż-
liwość i delikatność takiego artysty z wysokiej półki.

Zarina to nasza gwiazda w świecie młodych muzyków – 
w ciągu ostatnich tygodni wygrała największy na świecie in-
ternetowy konkurs muzyczny, odbywający się w Serbii, a tak-
że zajęła I miejsce w swojej kategorii na międzynarodowym 
konkursie muzycznym w Grecji. Gratulujemy i mocno trzy-
mamy za kciuki!

~ ARz

Sukces zagrany na harfie

Zarina Zardna i Jury (od lewej): Mateusz Grzesiński, Andras 
Batta i przewodnicząca Alicja Węgorzewska-Whiskerd.

Konsultacje przedłużone
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Doradca podatkowy
Konsultacje telefoniczne – 17 sierpnia , w godz. 16.00 – 

18.00 
W trakcie konsultacji ekspert odpowie na pytania m.in. 

o formalności związane z założeniem firmy, wyborem najko-
rzystniejszej formy opodatkowania, wskazania konsekwencji 
podatkowych zawieranych umów oraz wielu innych zagad-
nień, które pojawiają się przy zakładaniu oraz prowadzeniu 
działalności gospodarczej.

Radca prawny
Konsultacje mailowe prowadzone w trybie ciągłym od 17 

do 31 sierpnia
Dyżur obejmuje m. in. opiniowanie umów i innych doku-

mentów w obrocie gospodarczym, doradztwo w bieżących 
sprawach z zakresu prawa gospodarczego i handlowego oraz 
w zakresie prawa pracy.

Księgowa 
Konsultacje mailowe prowadzone w trybie ciągłym
Ekspert odpowie na pytania w zakresie wyboru formy opo-

datkowania, zmiana formy opodatkowania, obowiązków ewi-

dencyjnych i podatkowych w zakresie podatku dochodowego. 
Dowiesz się także jakie są obowiązki przedsiębiorcy w związ-
ku ze sprzedażą na rzecz osób fizycznych (kasa fiskalna, 
sprzedaż wysyłkowa) oraz w zakresie ubezpieczeń społecz-
nych ZUS, podatku VAT i zatrudnienia pracownika na umowę 
o pracę i umowy cywilnoprawne (zlecenia, o dzieło) oraz wy-
mogi przy zatrudnieniu obcokrajowców.

Tarcza Antykryzysowa
Konsultacje telefoniczne w każdą środę miesiąca, w godz. 

15.30 – 16.30
Konsultacje doradcy podatkowego dotyczące wyłącznie za-

gadnień związanych z Tarczą Antykryzysową. 

Dyżury skierowane są do start-upów, przedsiębiorców oraz 
osób chcących założyć własną firmę, z terenu Gminy Tarnowo 
Podgórne. Osoby zainteresowane skorzystaniem z konsultacji 
prosimy o wcześniejszy, telefoniczny kontakt z biurem TCWP, 
pod numerem telefonu: 61 89 59 242 lub mailowo: kontakt@
tarnowo-podgorne.pl, w celu rezerwacji miejsca. Zachęcamy 
także do odwiedzania strony internetowej www.tcwp.pl Bądź 
na bieżąco! 

Zdalne dyżury specjalistów w sierpniu

Automobilklub Wielkopolski organizuje 47. Poznański 
Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych po-
łączony z wyścigiem samochodów zabytkowych na 

Torze Poznań i Memoriałem im. Henryka Rucińskiego. Wyda-
rzenie odbędzie się 10 – 13 września. 

W imieniu organizatorów polecamy Państwa uwadze prze-
jazd zabytkowych pojazdów przez naszą Gminę. Najpierw sa-
mochody zatrzymają się na dłuższy postój (od ok. 10.00) na 
stawiskach w Ceradzu Kościelnym – można podejść, zoba-
czyć auta i porozmawiać z kierowcami. Potem między 11.00 
a 12.00 pojazdy pojadą przez Lusowo, Batorowo na Tor Po-
znań – przejazd będzie na pewno bardzo widowiskowy! 

Ponieważ do Rajdu jest jeszcze trochę czasu, to prosimy 
sprawdzać harmonogram wydarzenia na stronie internetowej 
Automobilklubu www.aw.poznan.pl (w zakładce Pojazdy za-
bytkowe) lub na gminnym Facebooku.

~ ARz  

Zabytkowe 
auta na trasie
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Dotacje na kapitał obrotowy dla mikro i małych przed-
siębiorców to część programu w ramach Pakietowe-
go Funduszu Antykryzysowego. Środki te pochodzą 

z funduszy unijnych. Na terenie województwa wielkopolskie-
go podmiotem odpowiedzialnym za realizację naboru wnio-
sków w ramach powierzonego programu jest Wielkopolska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. WARP Sp. z o.o. jest 
realizatorem konkursy w ramach projektu „Wielkopolska Tar-
cza Antykryzysowa”, WRPO 2014-2020. Celem projektu jest 
wsparcie wielkopolskich przedsiębiorców, których sytuacja 
uległa pogorszeniu w związku z pandemią COVID-19. Wspar-
cie to polega na finansowaniu kapitału obrotowego, tzn. finan-
sowaniu bieżącej działalności firmy w postaci przekazanego 
grantu przez okres maksymalnie trzech miesięcy. Kwota prze-
znaczona na dofinansowanie wszystkich grantów w ramach 
projektu to ponad 94 mln zł! Nabór dla MŚP oraz osób samo-
zatrudnionych przewidziany jest  w drugiej połowie sierpnia. 
Aby otrzymać dotację samozatrudnieni, mikro i mali przed-
siębiorcy muszą m.in. wykazać, że ich obroty z tytułu prowa-
dzenia działalności gospodarczej, w dowolnym miesiącu po 1 
marca 2020 r., w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub 
analogicznego miesiąca roku poprzedniego spadły o co naj-
mniej 30%. 

Wszystkie warunki uzyskania grantu
Grant w ramach projektu realizowanego przez Wielkopol-

ską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dedykowany jest 
wszystkim mikro oraz małym przedsiębiorstwom, w tym 
osobom samozatrudnionym, spełniającym łącznie sześć, wy-
szczególnionych w regulaminie naboru, warunków. Przede 
wszystkim podmiot aplikujący o wsparcie musi posiadać sie-
dzibą na terenie województwa wielkopolskiego (stan na dzień 
31 grudnia 2019 r. oraz na dzień złożenia wniosku o grant wg 
wpisu w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych 
lub Krajowym Rejestrze Sądowym). Dodatkowo, na dzień 31 
grudnia 2019 r. przedsiębiorca  prowadziły działalność gospo-
darczą i nie znajdował się w trudnej sytuacji finansowej oraz 
nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpiecze-
nie społeczne. Po czwarte przedsiębiorca w związku z wystą-
pieniem pandemii COVID-19 znalazł się w sytuacji nagłego 
niedoboru lub nawet braku płynności finansowej. Warunkiem 
otrzymania grantu jest także, wspomniany wyżej, odnotowa-
ny spadek obrotów o co najmniej 30% w okresie wybranego 1 
miesiąca w 2020r., począwszy od marca 2020r., w porównaniu 
do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca ubie-
głego roku. Ze wsparcia w ramach grantu skorzystać można 
jednokrotnie.   

Na co przeznaczyć grant? 
Środki finansowe w ramach przyznanego grantu przedsię-

biorcy przeznaczyć mogą na finansowanie kapitału obrotowe-
go, czyli pokrycie kosztów bieżącej działalności funkcjonowa-
nia przedsiębiorstwa. Do takich kosztów zaliczyć można np. 
wydatki związane  z zatrudnieniem pracowników, czynsz za 
wynajem lokalu, opłaty za media, zakup towarów handlowych 
oraz materiałów niezbędnych do produkcji lub prowadzenia 

biura, pokrycie kosztów usług niezbędnych do prowadzenia 
działalności (m. in. księgowych, prawnych, telekomunikacyj-
nych itp.), paliwo, spłata zobowiązań kredytowych i leasingo-
wych. Istotnym w tym przypadku jest fakt, iż grantu przezna-
czyć nie można na działania bądź cele sfinansowane wcześniej 
z innych źródeł wsparcia – nie może dojść do tzw. podwójnego 
finansowania wydatków. Przykładowo: jeżeli przedsiębiorca 
skorzystał ze wsparcia na utrzymanie stanowiska pracy w ra-
mach naboru z Powiatowego Urzędu Pracy, grantu nie może 
przeznaczyć na pensje pracowników.  

Wielkość dofinansowania
O grant w ramach projektu „Wielkopolska Tarcza Antykry-

zysowa” ubiegać się mogą  podmioty spełniające wymagania 
dotyczące udziału w projekcie i prowadzące działalność wio-
dącą w konkretnych branżach, wyszczególnionych w regula-
minie naboru, wg kodów PKD – jest to typ A Wnioskodaw-
ców. Z kolei Wnioskodawcy – typ B to podmioty spełniające 
wszystkie wymagania dotyczące udziału w projekcie, ale pro-
wadzący działalność gospodarczą w pozostałych branżach, 
niewymienionych w regulaminie naboru oraz niewyłączonych 
z możliwości ubiegania się o wsparcie. Na wysokość moż-
liwego do otrzymania grantu wpływa określenie stawki jed-
nostkowej czyli, deklarowanej przez przedsiębiorcę wielkość 
zatrudnienia w firmie oraz miesięcy utrzymania działalności 
gospodarczej (od jednego do trzech miesięcy). Stawkę jed-
nostkową obliczmy jako iloczyn kwoty 7 854,11 PLN i wiel-
kości zatrudnienia razy deklarowaną liczbę miesięcy utrzyma-
nia działalności.  

Złóż wniosek
W celu aplikacji o grant należy złożyć udostępniony przez 

Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wniosek. 
Zgodnie z deklaracją WARP zostanie on udostępniony pod 
adresem www.grant.warp.org.pl po 16 sierpnia. Co istotne, 
udostępnienie wniosku nie jest równoznaczne z uruchomie-
niem naboru! Od momentu udostępnienia wniosku, Wniosko-
dawcy będą mieli klika dni na jego wypełnienie. Zaś osob-
nym komunikatem WARP poinformuje o rozpoczęciu naboru. 
O kolejności na liście rankingowej decydować będzie data 
i godzina złożenia wniosku. Szczegółowe informacje doty-
czące kolejnych etapów udzielania grantów zostały wskazane 
w Regulaminie naboru wniosków, dostępnym na stronie www.
warp.org.pl, w zakładce dotacje, grant na kapitał obrotowy. 
W przypadku dodatkowych pytań i wątpliwości zachęcamy do 
kontaktu z biurem projektu mieszczącym się w Poznaniu, ul. 
Piekary 19; tel. 61 65 06 220, 61 65 63 500, 514 035 152 oraz 
pod adresem mailowym grant@warp.org.pl  

~ Dagmara Orlik
TCWP

Grant na kapitał obrotowy
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Z prac Rady Gminy
Sesje z 28 lipca

XXVII sesja Rady Gminy 
odbyła się 28 lipca. Na 
posiedzeniu Rada Gmi-

ny rozpatrzyła blok projektów 
uchwał dotyczących funkcjo-
nowania lokalnego samorządu. 
Nim jednak do tego doszło zabrał 
głos gospodarz naszej Gminy 
Wójt Tadeusz Czajka. Przedsta-
wił stan finansów po I półroczu 
tego trudnego roku, na który tak 
wielki wpływ ma obecna pande-
mia COVID 19. Poinformował 
również o rozpoczęciu inwesty-
cji przewidzianych planem. Ten 
sam temat przedstawiony był już 
na Komisji Budżetu i Rozwoju 
(w tej Komisji uczestniczą nie 
tylko jej członkowie, ale również 
radni, którzy chcą zgłębić swo-
ją wiedzę). Dyskusja w komisji 
trwająca dwie godziny, potem 
trzy godziny dyskusji na sesji 

w tym temacie oraz odpowiedzi 
Wójta świadczą o tym, jaki cię-
żar gatunkowy musieli udźwi-
gnąć radni przyjmując uchwałę 
w sprawie Zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej i zmiany 
uchwały budżetowej, dostoso-
wując tym samym plan finan-
sowy do faktycznego przebiegu 
zjawisk. Radni dokonali zmian 
większością głosów. 

Kolejne dwa projekty doty-
czyły określenia uprawnień do 
korzystania z bezpłatnych prze-

jazdów środkami transportu 
zbiorowego dla uczniów szkol 
podstawowych zlokalizowanych 
na terenie Gminy Tarnowo Pod-
górne oraz uczniów szkół ponad-
podstawowych, których orga-
nem prowadzącym jest Gmina 
Tarnowo Podgórne. Uczniowie 
będący mieszkańcami naszej 
Gminy zgodnie z podjętymi ni-
niejszymi uchwałami są upraw-
nieni do bezpłatnych biletów 
w strefie B+C. Powrót do wy-
magających znacznie większych 
nakładów z budżetu Gminy bez-
płatnych biletów dla uczniów 
uczęszczających do szkól po-
nadpodstawowych poza terenem 
Gminy będzie zapewne możliwy 
po ustabilizowaniu się sytuacji 
finansowej naszego samorządu. 
Determinantą dla podjęcia ta-
kiej decyzji będzie kształtowanie 
się sytuacji epidemiologicznej 
w kraju. Dla radnych była to jed-
na z wielu trudnych decyzji. 

Przyjęty przez Radę został 
także Program Przeciwdzia-
łania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemo-
cy w Gminie Tarnowo Podgór-
ne na lata 2020-2024. Głównym 
celem programu jest zwiększe-
nie skuteczności przeciwdzia-
łania przemocy w rodzinie oraz 
zmniejszenie skali tego zjawiska 
w Gminie. Następny blok uchwał 
dotyczył zmian miejscowych 
planów zagospodarowania prze-
strzennego: w Lusowie – osiedle 
Przylesie, w Jankowicach przy 
ul. Tarnowskiej, w Wysogotowie 
przy ul. Skórzewskiej. Wyrażono 
zgodę na zawarcie kolejnej umo-
wy dzierżawnej z dotychczaso-
wymi dzierżawcami w Tarnowie 
Podgórnym, Baranowie, Janko-
wicach (z przeznaczeniem na 
zieleń), Przeźmierowie (z prze-
znaczeniem na parking). Rada 
zezwoliła na obciążenie służeb-
nością przesyłu, ponieważ Gmi-
na ma zamiar zbyć w przetargu 

nieograniczonym działkę poło-
żoną w Rumianku, przez którą 
przebiega infrastruktura tech-
nicznych urządzeń przesyłowych 
m. in. kanalizacji sanitarnej ce-
lowe jest uregulowanie prawa 
służebności na rzecz Tarnow-
skiej Gospodarki Komunalnej 
TP-KOM. Druga uchwala do-
tyczyła zezwolenie na czas nie-
oznaczony obciążenie gminnej 
nieruchomości na rzecz G.EN 
GAZ ENERGIA. Rada wyrazi-
ła zgodę na sprzedaż nierucho-
mości w Przeźmierowie (dwóch 
działek), Lusowie – Osiedle 
Przylesie, Ceradzu Kościelnym. 
Pozostałe uchwały, które rozpa-
trzyła Rada, dotyczyły: 

- poniesienia w 2020 r. kosz-
tów utrzymania wód, stanowią-
cych własność Skarbu Państwa 
na terenie Gminy Tarnowo Pod-
górne. Realizacja tego zadania 
będzie polegała na poprawie 
bezpieczeństwa przed zalaniem 
terenów przyległych i zapewni 
sprawny spływ wód na ciekach 
wodnych,

- udzielenia Powiatowi Po-
znańskiemu pomocy finansowej 
z przeznaczeniem na pokrycie 
kosztów pozyskania przez Po-
wiat nieruchomości niezbęd-
nych na realizację inwestycji na 
drogach powiatowych na terenie 
Gminy Tarnowo Podgórne,

- określenia średniej ceny pali-
wa w Gminie Tarnowo Podgór-
nym na rok szkolny 2020/2021 - 
związane jest to z koniecznością 
stosowania przepisów w zakresie 
zwrotu kosztów dowozu dzieci 
niepełnosprawnych, o ile dowóz 
i opiekę do szkół i przedszkoli, 
ośrodków rewalidacyjno-wycho-
wawczych realizują rodzice.

Wolne głosy i wnioski zakoń-
czyły obrady XXVII sesji Rady 
Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy  
~ Krystyna Semba 

Rada Gminy 

przyjęła Program 

Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie
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~ aktualności

Ostatni dzień wakacji zapowiada się niezwykle cieka-
wie – 31 sierpnia chcemy uczcić 40. rocznicę podpi-
sania Porozumień Sierpniowych oraz 30 lat Samorzą-

du Gminnego. Chociaż rzeczywistość mamy pandemiczną, 
to mamy nadzieję, że chociaż w części tym wydarzeń wezmą 
Państwo udział. 

Zapraszamy na uroczyste odsłonięcie tablic z nazwami rond 
i wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego. Tak jak infor-
mowaliśmy w poprzednim numerze „Sąsiadki-Czytaj” rondo 
na ul. Rokietnickiej otrzyma imię prof. Jerzego Regulskiego, 
kolejne – prezydenta Pawła Adamowicza, a to na ul. Poznań-
skiej – Gmin partnerskich. Obwodnica będzie nosić imię Aleja 
Samorządności. Uroczystość rozpocznie się przy ul. Rokiet-
nickiej o 12.00 (na czas tego wydarzenia obwodnica będzie 
zamknięta dla ruchu samochodowego). Wszystko będzie się 
odbywało na świeżym powietrzu, powinno być zatem bez-
piecznie (pamiętajmy o zachowaniu zasad sanitarnych).

Wieczorem o 20.00 zapraszamy na koncert „Głosy Solidar-
ności” z okazji 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpnio-
wych. Ze specjalnym, przygotowanym na tę okazję progra-
mem wystąpi zespół wokalno-aktorski Sonanto. Liczba miejsc 
jest bardzo ograniczona. Bezpłatne wejściówki na koncert do 
odbioru będą w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym oraz 
Centrum Kultury Przeźmierowo w poniedziałek 17 sierpnia 
w godz. 17.00 – 19.00. Jedna osoba odebrać może maksymal-
nie dwie wejściówki. Wejście na koncert możliwe będzie wy-
łącznie z wejściówką, podczas koncertu obowiązują zasady 
bezpieczeństwa, będziemy zbierać także dane osób uczestni-
czących w wydarzeniu (imię, nazwisko, nr tel.).

Dla tych, którym nie uda się zdobyć wejściówki, bądź z in-
nych względów będą woleli pozostać w domu, polecamy moż-
liwość oglądania tego koncertu na żywo w internecie – wyda-
rzenie będziemy transmitowali na żywo na kanale YouTube / 
Tarnowo Podgorne i na gminnym Facebooku. 

Tego samego dnia planujemy jeszcze dwa wydarzenia, któ-
re ze względu na panującą epidemię będą miały charakter za-
mknięty. O 10.00 w Pałacu Jankowice podpiszemy umowę 
partnerską z kaszubską Gminą Szemud. To sformalizowanie 
dotychczasowych kontaktów na różnych obszarach – nasze 
drużyny piłkarskie brały udział w tamtejszych zawodach spor-
towych, z wizytą studyjną pojechali sołtysi, nasze delegacje 
uczestniczą w szemudzkich Gminnych Dożynkach. Z kolei 
my gościliśmy wielokrotnie delegacje oficjalne na naszych 
Dniach Gminy i odbywających się w ich ramach międzyna-
rodowych konferencjach, z partnerską wizytą przybyli także 
sołtysi Gminy Szemud. Mamy zatem nadzieję, że podpisanie 
aktu partnerskiego tę naszą współpracę umocni i rozszerzy. 

Natomiast o 16.00 nastąpi uroczyste otwarcie Zespołu Szkół 
Technicznych. Na to wydarzenie zaproszeni zostali przedsta-
wiciele firm i instytucji zaangażowanych w urzeczywistnia-
nie idei rozwijania nowoczesnego szkolnictwa zawodowe-
go w naszej Gminie, m.in. radni, przedsiębiorcy, instytucje 
oświatowe, doradcze, projektanci i wykonawcy. Pierwszy 
dzwonek w Technikum i Szkole Branżowej I st. rozlegnie się 
1 września. 

~ ARz

40. ROCZNICA PODPISANIA
POROZUMIEŃ SIERPNIOWYCH
koncert live online 
GŁOSY SOLIDARNOŚCI
31 sierpnia, godz. 20.00

Tarnowo Podgorne

Święto Solidarności i Samorządności
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~ tcwp
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~ aktualności

AKADEMIA
LETNIA

PIWNICA POD
TERMAMI
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~ seniorzy

Platforma ogłoszeniowa polskiebazarek.pl pomaga w na-
wiązywaniu bezpośrednich kontaktów przez rolników 
i producentów żywności z konsumentami. Można na 

niej bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży i promo-
cji swoich produktów. Szczególnie wartym podkreślenia jest 
fakt, że dzięki takiemu działaniu konsument płaci dokładnie 
tyle, ile proponuje rolnik – nie ma marży pobieranej przez po-
średników.

Polskiebazarek.pl jest odpowiedzią na utrudnienia występu-
jące w dobie koronawirusa w tradycyjnym sposobie sprzedaży 
produktów i namacalnym wyrazem skrócenia łańcucha dostaw 
„z pola do stołu”.

Z pewnością będzie to działanie z korzyścią dla lokalnych 
producentów rolnych, jak i konsumentów, czyli nas wszyst-
kich.

W przypadku trudności zalogowania się na platformie ogło-
szeniowej celem dodania swojej oferty pomocą służy doradca 
rolniczy Wiesław Biały tel. 723 678 053.

~ Wiesław Biały

Polski ebazarek  
– cudze chwalicie,  
 swoje poznajcie

14 lipca w piękny słoneczny dzień odwiedziliśmy re-
zydencję Raczyńskich w Rogalinie. Przywitał nas 
wspaniały widok parku i pałacu na tle zieleni i błę-

kitnego nieba. Bogaty program zwiedzania udało się zreali-
zować. Zobaczyliśmy powozownię, galerię obrazów, pałac, 
Gabinet Londyński, park i wiekowe dęby. Zwiedzanie pała-
cu z przewodnikiem dostarczyło nam oprócz wrażeń estetycz-
nych wiele informacji o życiu właścicieli oraz zwyczajach 
obowiązujących wśród arystokracji na przełomie XIX i XX 
wieku. Prawdziwą „perłą” okazała się galeria obrazów stwo-
rzona przez Edwarda Aleksandra Raczyńskiego ze szczegól-
nym zaakcentowaniem malarstwa polskiego.

Był czas na odpoczynek, posiłek i rozmowy. Zwiedzanie od-
było się przy zachowaniu obowiązujących zasad epidemiolo-
gicznych oraz indywidulnych możliwości naszych Seniorek.

22 lipca spotkaliśmy się w pałacu w Swadzimiu wzniesio-
nym w 1910 roku dla Leona Plucińskiego, który obecnie ze 
względu na kasztanowce będące pomnikiem przyrody otrzy-
mał nazwę „Kasztanowy Pałac”. Poznaliśmy historię pałacu 
i zwiedziliśmy obiekt.

Mieszkanki Swadzimia z rozrzewnieniem wspominały cza-
sy, gdy właścicielem pałacu była Agencja Rolnicza. Pałac peł-
nił funkcję mieszkaniową dla pracowników i studentów, mie-
ścił przedszkole, stołówkę oraz kaplicę. Spotkanie zakończyło 
się rozmowami przy pysznej kawie oraz domowych wypie-
kach przygotowanych przez nasze podopieczne. 

Przed nami wizerunkowe metamorfozy, czyli wizyta u fry-
zjera. 

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

Spotkania z historią – zwiedzamy pałace
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~ stowarzyszenia

Przygoda życia! Coś pięknego! To 
naprawdę ja? – takie słowa padły 
podczas sesji zdjęciowej wień-

czącej warsztaty stylu i rozwoju oso-
bistego dla seniorów „Piękni i zadba-
ni w każdym wieku”. Ta edycja różniła 
się od  poprzednich, bo obok radosnego 
oczekiwania na niezwykłe metamorfo-
zy,  towarzyszył nam żel antybakteryjny 
do rąk oraz maseczki lub przyłbice. 

Dodatkowo podzieliliśmy uczest-
ników na dwie grupy i gościliśmy 
w studio Kasi Piweckiej przez kilka dni. 
Jesteśmy ogromnie wdzięczni ogólno-
polskiej firmie Quiosque za użyczenie 
ubrań, z których skomponowałam ze-
stawy odpowiednie do typu urody, oso-
bowości oraz sylwetki. Dzięki temu pa-
nie czuły się i wyglądały bosko, pozując 
przed obiektywem Kasi Piweckiej. Po-
dobnie jak panowie, o których zadbał 
Salon Mody Męskiej Konieczny z Prze-
źmierowa. Piękny wizerunek dopełni-
liśmy odmładzającym makijażem, któ-
ry wykonały dyplomowane wizażystki 
w składzie: Andżelina Malinowskiej, 
Daria Zawada, Grażyna Walczak, Jago-
da Kaczmarek oraz Martyna Hoffman-
-Jechura. 

Dziewczyny specjalnie dla nas zmie-
niły swoje plany wakacyjne i zawodowe, 

Finał projektu „Piękni i zadbani w każdym wieku”

po to, by podobnie jak w latach ubiegłych poczuć magię tego wyjątkowego czasu, 
w którym dodajemy seniorom skrzydeł. Bo „Piękni i zadbani w każdym wieku” to po-
zwolenie na bycie szczęśliwym tu i teraz. To otwartość na zmiany oraz wiara w siebie 
i swoje możliwości! To niesamowita energia, która pozwala uwierzyć, że nigdy nie jest 
za późno, by złapać wiatr w żagle i spełnić swoje marzenia! Zresztą sami zobaczcie. 
Więcej zdjęć na Facebookowej stronie Fundacji Nigdy nie jest za późno. 

~ Maja Stępień wraz z zespołem Fundacji „Nigdy nie jest za późno”
Projekt współfinansowany z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne

1 sierpnia 1944 r. o godz. 17.00, określonej kryptonimem 
,,W” (jak Wolność), wybuchło Powstanie Warszawskie. 
Było to jedno z najważniejszych, a zarazem najbardziej 

dramatycznych wydarzeń w historii stolicy. Planowane na kil-
ka dni trwało ponad dwa miesiące. Powstańcy chcieli dopro-
wadzić do wyzwolenia Warszawy spod okupacji hitlerowskiej 
przed przybyciem armii sowieckiej, a tym samym zapewnić 
Polsce suwerenność po zakończeniu wojny. Po przegranym 
powstaniu Warszawa została zniszczona przez hitlerowców 
w blisko 85 procentach, a mieszkańcy wypędzeni do obozów 
przejściowych i jenieckich. 

1 sierpnia 2020 r., w 76 rocznicę wybuchu powstania, 
w godz ,,W” pod obeliskiem w Parku Wojkiewicza w Tarno-
wie Podgórnym odbyły się skromne (ze względu na pande-
mię) uroczystości. Odśpiewaniem hymnu, złożonymi kwia-
tami i zapalonymi zniczami oraz salwą członkowie Bractwa, 
władze gminy oraz przedstawiciele stowarzyszeń oddali hołd 
powstańcom i mieszkańcom stolicy. Nasz obowiązek to pa-
mięć o bohaterach!

Krótko przed godz. 17 dotarła do bractwa informacja, że 
odszedł na wieczną wartę brat Zbigniew Dłużniewski ,,Nie-
śmiertelny”, żołnierz II Korpusu gen. Andersa, który walczył 

w sierpniu 1944 r. z hitlerowcami na terenie Włoch. Minu-
tą ciszy oddaliśmy bratu Zbigniewowi cześć pod obeliskiem. 
Tacy jak on walczyli na różnych frontach o WOLNĄ POL-
SKĘ. Cześć ich pamięci!

Nasza strzelnica otwarta jest w każdy wtorek i czwartek od 
w godz. 16.00 – 20.00. Zapraszamy młodzież zainteresowaną 
sportem strzeleckim. 

Z brackim pozdrowieniem 
~ Stanisław Bączyk, Prezes KBS Tarnowo Podgórne. 

Wiadomości brackie

W imieniu mieszkańców kwiaty złożył II Zastępca Wójta 
Piotr Kaczmarek
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~ stowarzyszenia

Mimo pewnych obaw grupa seniorów z Koła Senio-
rów w Przeźmierowie postanowiła wyjechać na 
wczasy do Buska Zdroju. Trudno ten pobyt nazwać 

wczasami, nazwałbym go raczej „wczaso-wycieczką”. A to 
z tego względu, że jak wszyscy podkreślali na wypoczynek, 
czyli nic nierobienie, nie było czasu.

Mieszkaliśmy w hotelu Gromada o wysokim standardzie czy-
stości, z bardzo miłą obsługą i bardzo smacznym jedzeniem. 
Czas pobytu, na przełomie lipca i sierpnia (9 dni), wypełniony 
był wieloma wyjazdami do okolicznych ciekawych miejsc. 

Odwiedziliśmy miejscową tłocznię „Olejarnia Zagłoby”, 
w której zapoznaliśmy się z tradycyjną metodą tłoczenia ole-
ju oraz możliwością degustacji wielu ich rodzajów (naliczy-
łem ich trzynaście!). W okolicach Kielc zwiedziliśmy piękną 
i niepowtarzalną „Jaskinię Raj”, ruiny „Zamku Królewskiego” 
w Chęcinach oraz kamienicę „Niemczówka”.

Odwiedziliśmy też Święty Krzyż z Klasztorem Misjona-
rzy Oblatów Maryi Niepokalanej, oraz Osadę Średniowiecz-
ną w Hucie Szklanej. Był też wyjazd do lokalnej winnicy 
o wdzięcznej nazwie „Nobile Verbum”, połączony z degusta-
cją wytwarzanego w niej wina.

Trochę dalszym wyjazdem była wycieczka do Ojcowskiego 
Parku Narodowego, gdzie zwiedziliśmy Zamek w Pieskowej 
Skale oraz ciekawe miejsca doliny Prądnika. Natomiast w sa-
mym Busku Zdroju, poruszając się pojazdem elektrycznym 
o wdzięcznej nazwie „Słoneczny Ekspres”, w kilku grupach 
zwiedzaliśmy najciekawsze miejsca tego uzdrowiska oraz 
jego okolic. Jako grupa możemy pochwalić się, że w scene-
rii parku zdrojowego w Busku Zdroju wykonaliśmy zadanie 
„Gaszyn Challenge”, do którego nominowała nas sołtys Wy-
sogotowa. Pompowaliśmy i robiliśmy przysiady, aby wspo-

móc działalność fundacji „Oczy Szeroko Otwarte” i „Otocz-
my Troską Życie”

Mimo tylu atrakcji czuliśmy pewien niedosyt, bo ze wzglę-
du na pandemię nie można było organizować wieczorków ta-
necznych.

Po tak intensywnie spędzonym czasie, wszyscy zgodnie 
twierdzili, że po powrocie do domu z przyjemnością odpocz-
ną. Ale było warto podjąć, niełatwą w czasie pandemii korona-
wirusa, decyzję o wyjeździe.

~ Julian Kiełczewski

Z ograniczeniami,  
ale bardzo pozytywnie i wesoło

Szanowna Redakcjo czasopisma „Są-
siadka – Czytaj”!

Z zaciekawieniem czytam każdy nu-
mer Waszego pisma, w którym znajduję 
wiele ciekawych tematów dotyczących 
spraw naszej gminy, naszego lokalnego 
środowiska. W ostatnim, lipcowym nu-
merze 7(352), w obszernym artykule po-
dane zastały wyniki wyborów  w naszej 
gminie na prezydenta RP, które zostały 
przeprowadzone w I turze, 28 czerw-
ca 2020 i w II turze, 12 lipca br., wyła-
niając prezydenta na 5-letnią kadencję, 
poczynając od sierpnia 2020 roku. Jak 
wynika, w naszej gminie, we wszystkich 
14 okręgach wyborczych większością 
głosów wybory wygrał Rafał Trzaskow-
ski, kandydat Koalicji Obywatelskiej, 

pokonując urzędującego Prezydenta, 
Andrzeja Dudę. Bardzo gratuluję panu 
Trzaskowskiemu wygranej w gminie 
Tarnowo Podgórne. Uważam jednak, 
że nie jest to kompletna i rzetelna infor-
macja o wynikach przeprowadzonych 
wyborów, W artykule bowiem zabrakło 
istotnej informacji o tym, że w ogólno-
krajowym głosowaniu wybory wygrał 
urzędujący Prezydent, Andrzej Duda. 
Jest to istotna i bardzo ważna infor-
macja, ponieważ wyniki wyborów kra-
jowych wskazują na innego kandydata 
i nie są tożsame z wynikami wyborów 
w gminie Tarnowo Podgórne. 

Z raportu podanego przez Państwową 
Komisję Wyborczą dn. 13 lipca br. wyni-
ka, że przy frekwencji wyborczej 68,18%, 

większością głosów wybory w Polsce 
wygrał Prezydent Andrzej Duda, na któ-
rego zagłosowało 51,03% głosujących. 
Natomiast na Rafała Trzaskowskiego 
oddano 48,97% głosów. Z tego tytułu 
uważam za słuszne, aby, pogratulować 
panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie 
reelekcji i życzyć, by jego prezydentura 
w kolejnych latach przyniosła jak naj-
więcej dobra dla Ojczyzny i każdego Po-
laka. Myślę, że rzetelność dziennikarska 
wymaga, aby informacja o ostatecznych 
wynikach wyborów dotarła do czytelni-
ków Sąsiadki, którzy mogą wyciągnąć 
fałszywe wnioski na podstawie przed-
stawionego artykułu. 

 Danuta Napierała

Śladem naszych publikacji
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~ stowarzyszenia

Wakacje w pełni. Chociaż bonem turystyczny nie zo-
staliśmy obdarowani, każdy wypoczywa jak po-
trafi, gdzie może i na ile go stać. Podziwiam sto-

jących w długich kolejkach do kolejki na Kasprowy Wierch 
czy Morskie Oko. Przerażają mnie tłumy przy sopockim molo 
i ogrom plażowiczów na plażach w nadmorskich kurortach. 
No, ale cóż, „Już nie ma dzikich plaż…” – jak w piosence Ire-
ny Santor. 

A ja? możecie mi pozazdrościć. Mam dość duży ogród z wy-
godnie urządzonym tarasem, od strony południowej i północ-
nej dwa zalesione tereny, dosłownie rzut kamieniem, prawie 
w zasięgu wzroku jezioro. Spacer jego zacienionymi brzegami 
w gorące dni to sama przyjemność: szum wody, delikatny wia-
terek i cierpliwie trwający na swych wodnych posterunkach, 
milczący rybacy z wlepionym w spławiki wzrokiem. „Nasza 
gmina taka cudna…”

My studenci, podobnie jak część dzieciaków, chcielibyśmy 
do szkoły. Brakuje nam wykładów, zajęć, wyjazdów i najzwy-
klejszych międzyludzkich kontaktów. Tymczasem, gdzie spoj-
rzysz, same znaki zapytania. Nie ma chyba nic gorszego niż 
niepewność i wiele niewiadomych, które, jak mniemam, wyja-
śnią się z początkiem roku szkolnego i znów wrócimy do klas.

Póki co, radzimy sobie na miarę możliwości. Korzystamy 
z dobrodziejstw siłowni, uczęszczamy na zajęcia ze zdro-

wego kręgosłupa, pokonujemy kolejne kilometry maszeru-
jąc z kijami i uzupełniamy naszą biżuterię i półki garderoby, 
własnoręcznie wykonanymi koliami z koralików i wyrobami, 
zrobionymi na szydełku i drutach. Zachowując obowiązujące 
procedury sanitarne łączymy przyjemne z pożytecznym.

Wspominałam na łamach jednej z wcześniejszych nume-
rów „Sąsiadki-Czytaj”, że zazwyczaj w czerwcu walnym ze-
braniem kończyliśmy rok akademicki. W tym roku, niestety, 
inaczej, ale mimo trudności udało się i mogę wszem i wo-
bec ogłosić, że WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW UNI-
WERSYTETU TRZECIEGO WIEKU w Tarnowie Podgór-
nym odbędzie się 24 sierpnia 2020 r., o 16.00 w auli Szkoły 
Podstawowej w Przeźmierowie przy ul. Kościelnej, w nowej, 
dobudowanej części szkoły. Obowiązują nas oczywiście ak-
tualne procedury sanitarne, tzn. zakrycie ust i nosa, dystans 
społeczny i dezynfekcja rąk. Damy radę!

Tymczasem korzystajmy z uroków lata, odpoczywajmy, po-
dziwiajmy piękne okolice i cieszmy się z tego, że jesteśmy 
zdrowi. Do zobaczenia!

~ Maria Zgoła

Przed nami wiele niewiadomych

Kolejna akcja honorowego krwiodawstwa odbędzie się 28 sierpnia. – Mamy zgodę Regionalnego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa, by akcję zorganizować w Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie Podgórnym – zaprasza Woj-
ciech Janczewski, Wiceprzewodniczący Rady Gminy i Prezes Stowarzyszenia Dar Serc. – Mam nadzieję, że przy zacho-

waniu zasad bezpieczeństwa wszyscy chętni mogli oddać krew, bo jest ona bardzo, bardzo potrzebna! 
Akcja rozpocznie się o 8.00 i potrwa do 16.00. Przypominamy, że w związku z pandemią obowiązuje nakaz zakrywania nosa 

i ust oraz utrzymywanie dystansu społecznego.  

~ ARz  
Wydarzenie współfinansowane przez Gminę Tarnowo Podgórne

Oddaj krew!
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Uważa się, że 1 na 4 zdrowych 
ludzi w jakimś okresie swojego 
życia przeżywa lęk a około 1 na 

10 cierpi na zaburzenia lękowe. Zabu-
rzenia te występują częściej u kobiet. 

 Co odróżnia lęk od strachu? Kiedy 
patrzę na zdjęcie pająka i się go boję, to 
przeżywam lęk, bo nic mi realnie nie za-
graża. Strach przeżywam wtedy, gdy na-
prawdę coś mi zagraża, na przykład sa-
mochód szybko nadjeżdżający w moim 
kierunku. 

Lęk jest skutkiem tego, co dzieje się 
w naszej głowie. Zrozumienie swoich 
lęków pozwala lepiej siebie poznać. 
Wykorzystać własne możliwości, żyć 
pełnią życia. 

Psycholodzy są zdania, że uczucie 
lęku zostaje człowiekowi wszczepione 
wraz z urodzeniem się poprzez uraz na-
rodzin.

Wyobraźmy sobie tę koszmarną sy-
tuację: nasze ciało jest wyginane we 
wszystkie strony, głowa zgniatana pod-
czas przeciskania się przez kanał rod-
ny, tak że aż kości czaszki się przesu-
wają. Potem zostajemy zawinięci w coś 
szorstkiego, jak papier ścierny, czego 
nigdy nie dotykaliśmy. Całe ciało pie-
cze i jest strasznie zimno lub strasznie 
gorąco. Uszy bombarduje hałas, jakie-
go jeszcze nigdy nie słyszeliśmy i nie 
możemy się od niego uwolnić. Oczy 
oślepia kłujące, jaskrawe światło, które 
wywołuje ból, nawet gdy zamkniemy 
powieki. Na dodatek czujemy jakby na-
sze ciało, które do tej pory było ściśnię-
te ze wszystkich stron, miało się rozpaść 
na kawałki. To boli. Tortura trwa bez 
przerwy, dzień i noc. Te przeżycia sta-
ją się praprzyczyną lęku. Można po-
wiedzieć, że pierwszymi uczuciami, ja-
kie dziecko odczuwa, przychodząc na 
świat, są przerażenie i lęk. Aby zmniej-
szyć traumę związaną z urodzeniem się, 
wymyślono porody w wodzie, a po uro-
dzeniu dziecko mocno owija się pielusz-
kami, by było ściśnięte, tak jak w łonie 
mamy. Ten lęk ma charakter fizjologicz-
ny, jest lękiem przed rozpadem.

Między pierwszym a trzecim rokiem 
życia, w zależności od tego kto opie-
kuje się dzieckiem, pojawia się oba-
wa przed oddzieleniem, lęk przed sa-
motnością. Ma on podłoże ewolucyjne: 
w czasach prehistorycznych małe dziec-
ko, które już samodzielnie się poruszało, 
było bardzo łatwym łupem. Oddalenie 
się od rodziców narażało je na niemal 
pewną śmierć. Ewolucja „wszczepiła” 
w dziecko lęk, który trzymał je blisko 
opiekuna. Ten lęk objawia się u dzieci 
marudzeniem wtedy, gdy rodzic się od-
dala. Dziecko może nawet broić po to, 
aby rodzice byli przy nim. Czasem le-
piej jest kłócić się z rodzicem, niż sie-
dzieć w pokoju w samotności. Pochod-
ną lęku przed samotnością jest obawa 
przed ciemnością, zasypianiem, pra-
gnienie spania w łóżku rodziców. Jeśli 
rozwój osobowości zostaje zaburzony 
lęk przed samotnością może utrzymy-
wać się w osobowości przez całe życie. 
Wtedy boimy się samodzielności, sa-
motności i niezależności. 

Na kolejnych etapach życia pojawia 
się nowa forma lęku – obawa przed 
utratą miłości. Dziecko już nie boi się 
utraty relacji z opiekunem, zaczyna bać 
się utraty „dobrej relacji”. Lęk ten ma 
podłoże psychologiczne. Dziecko za-
czyna dbać o akceptację, aprobatę i mi-
łość, pragnie zachować dobre relacje 
z innymi, a nie tak jak na wcześniejszym 
etapie – jakiekolwiek relacje. Jeśli to ten 
lęk będzie w naszym życiu dominować, 
większość rzeczy, które będziemy ro-
bić – praca, posiadanie dzieci, zarabia-
nie pieniędzy, zajmowanie się działal-
nością społeczną, relacje ze znajomymi 
itp. – będzie miało u podłoża to podsta-
wowe pragnienie: zyskanie akceptacji 
innych. Zamiast realizacji własnego po-
tencjału. Życia według własnego scena-
riusza.

W jesieni życia nasila się inny rodzaj 
leków, lęki egzystencjalne, o podłożu 
psychologicznym, związane ze świa-
domością nadchodzącego kresu życia 
i potrzebą dokonania jego bilansu. Są 
one następstwem faktu, że człowiek, 

jako jedyny z wszystkich bytów ma 
bezpośredni wpływ na to kim jest. Że 
jego wolność wyraża się w dokonywa-
niu niezależnych wyborów. Ludzie są na 
tę wolność wręcz skazani, ale nigdy nie 
mają do końca pewności czy ich wybo-
ry były, są i będą właściwe.  Powoduje 
to wewnętrzne rozdarcie i podatność na 
lęki egzystencjalne typu:

  
· Lęk przed brakiem sensu (pustką) 
·  Lęk przed brakiem więzi (samotno-

ścią)
· Lęk przed niewolą (zależnością)  
·  Lęk przed śmiercią (byciem niewi-

docznym)

Lęki egzystencjalne mogą się poja-
wiać również na wcześniejszych eta-
pach rozwoju. Ich obecność jest czymś 
naturalnym w naszym życiu. Szczegól-
ne ich nasilenie może świadczyć o nie-
dostatecznej dojrzałości psychicznej. 
Obłaskawianie lęków stanowi jedno 
z największych wyzwań decydujących 
o jakości naszego życia. 

Nieprzepracowane lęki są jak pleśń 
lub rdza. Ich niszczycielska siła pole-
ga na blokowaniu mózgu racjonalne-
go odpowiedzialnego za rozwój, twór-
czość, nawiązywanie dobrych relacji. 
Spychania na poziom funkcjonowania 
w oparciu o najprymitywniejsze in-
stynkty.

Dobra wiadomość jest taka, że podob-
nie jak na pleśń lub rdzę, są na nie spo-
soby. Nie jesteśmy bezbronni!

                              dr Jadwiga Kwiek
psycholog, psychoterapeuta

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

         redaktorka ogólnopolskiego mie-
sięcznika GAZETA SENIOR

moderatorka SPOTKAŃ z KSIĄŻKĄ

Psychologia na co dzień 

LĘKI nasze powszednie
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Z praktyki dietetyka… 

Ziemniaki tuczą!

W gabinecie często spotykam się z przekonaniem, że 
odchudzając się nie można jeść ziemniaków, ponie-
waż są tuczące. Czy jest to prawda, czy jeden z die-

tetycznych mitów?
Ziemniak jest warzywem, które jest nieodzownym elemen-

tem na polskich stołach. Dla wielu osób stanowi podstawę die-
ty. Może występować w przeróżnych formach, jako składnik 
zup, dodatek do dań, do sałatek, w formie placków, kopytek, 
jako dodatek do pierogów, zapiekanek czy pyz.

Ziemniaki to dobre źródło energii. Znajduje się w nich dużo 
potasu i witaminy C. Ponadto w ziemniakach znajdziemy rów-
nież fosfor, magnez, jod, miedź, cynk, beta karoten czy foliany. 

Wbrew ogólnemu przekonaniu ziemniaki mają niedużo ka-
lorii, zaledwie 73 kcal na 100g. Jest to zdecydowanie mniej 
niż w takiej samej porcji kaszy, makaronu czy ryżu.

Przygotowując je na diecie odchudzającej warto pamiętać, 
aby podawać ziemniaki bez tłustych sosów, bez dodatków 
w postaci zasmażek, czy tłuszczyku polanego na ziemniaki. 
Komponując posiłek z ziemniakami pamiętajmy, aby również 
dołożyć do niego porcje warzyw, a także porcję białka np. chu-
dego mięsa.

Taki posiłek jest bardzo pożywny, sycący i zdecydowanie 
nie będzie tuczyć.

Mit o tym, że ziemniaki tuczą wziął się właśnie ze sposobu 
ich podania, ale same ziemniaki w sobie nie są tuczące. Dlate-
go na diecie nie warto z nich rezygnować.

Uwaga! Ziemniaki mają wysoki indeks glikemiczny. Osoby 
chorujące na cukrzycę czy insulinooporność mogą zjeść ziem-
niaki, ale takie z poprzedniego dnia. Czyli schłodzone w lo-
dówce przez noc. Chłodzenie ziemniaków obniża ich indeks 
glikemiczny.

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

Z niebywałą przyjemnością zapraszamy na spotkanie 
z poezją Andrzeja Simona – mieszkańca naszej gminy, 
który od 2006 r. wydał 11 tomików poezji. Autor tak 

o sobie pisze: rocznik 1952, Poznaniak, absolwent Technikum 
Energetycznego i Politechniki Poznańskiej, mgr inżynier elek-
tryk, harcmistrz, nauczyciel i wychowawca, podróżnik, prze-
wodnik turystyczny, pilot wycieczek, kierowca autobusu.

Na fortepianie artyście towarzyszył będzie Maciej Kubac-
ki, który chwile refleksji wypełni muzyką. Jest Kapelmistrzem 
Orkiestry Dętej Stowarzyszenia Muzycznego im.  Antoniego 
Jerzaka w Mosinie od 2010 r. Muzyk, absolwent Akademii 
Muzycznej w Poznaniu, nauczyciel muzyki, wicedyrektor SP 
im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie.

Twórczość Andrzeja Simona jest niezwykle doceniana:  „25 
lat wspólnych podróży Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia 
Amadeus z Andrzejem Simonem, tysiące kilometrów, które 
spędziliśmy wspólnie w Jego autokarach, połączyło nas ser-
decznymi więzami przyjaźni. Przemierzaliśmy Europę wy-
godnymi autostradami i trudnymi górskimi drogami otoczeni 
sympatią i bezpiecznym spokojem Andrzeja. Stopniowo po-
znawaliśmy Jego romantyczną naturę, pełną ciepła i optymi-
zmu. Z czasem okazało się, że swoje emocje wyraża w po-
ezjach. To już jedenasty tomik z Jego wierszami. Może nas 
dziwić, że mówi w nim częściej niż w poprzednich tomikach 
o przemijaniu. No, cóż, czas nie zatrzymuje się w miejscu i ba-
gaż przeżyć stale rośnie. Jednak nuty nostalgiczne rozjaśniane 
są stale jasnym, kochającym ludzi i świat optymizmem. Bo 
Andrzej cały otulony jest czułością wyczuwalną we wszyst-

Spotkanie z poezją na tarasie

kich jego wierszach mówiących w szczerych słowach o spra-
wach ważnych i drobnych, o miłości do ukochanej kobiety, 
o pięknie świata, na który patrzy z zachwytem”... – Agnieszka 
Duczmal  („Iskierki”)

Wydarzenie odbędzie się 29 sierpnia (sobota) o godzinie 
17.00 w Pałacu Jankowice. Wstęp wolny.

*W związku z panującą sytuacją, każdy uczestnik wyda-
rzenia będzie zobowiązany wypełnić deklarację stanu zdro-
wia bezpośrednio przed rozpoczęciem spotkania. Procedura 
uczestnictwa wydarzeniach oraz szczegółowe informacje do-
stępne są na stronie: www.palacjankowice.pl.
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Dostępna dla spacerowiczów, największa z czterech 
wysp na stawie, wzbudza zainteresowanie nie tylko 
mieszkańców, ale również poznańskich archeologów. 

Podczas oględzin archeologicznych największej z wysp 
w parku w Jankowicach odnaleziono fragmenty ceramiki 
z okresu wczesnego średniowiecza. Prace zostały zainicjowa-
ne zgłoszeniem mieszkańca naszej Gminy, który dokonał ana-
lizy terenu za pomocą map z portalu Geoportal, korzystając 
z warstw LIDAR.

Zebrany przez archeologów materiał to fragmenty ceramiki 
naczyniowej, niektóre zdobione ornamentem stempelkowym. 
Znaleziska wykazują cechy ceramiki toczonej na kole, część 
z nich posiada ślady przepalenia. Ceramika toczona na kole 
garncarskim pojawiła się wśród ludności słowiańskiej w VII 
w., a jak wyjaśnia Agnieszka Krawczewska, Z-ca Powiato-
wego Konserwatora Zabytków: – Można przyjąć, z dużą dozą 
prawdopodobieństwa, że w rozważanym okresie odległej hi-
storii na ziemiach polskich, w tym i na terenie wyspy mogła 
zamieszkiwać okoliczna ludność słowiańska wywodząca się 
z grupy Słowian Zachodnich. Materiał ceramiczny zebrany 
w Jankowicach jest rodzajem ruchomego zabytku archeolo-
gicznego, który jako wytwór egzystencji i działalności czło-
wieka podlega ochronie. 

Odkrycie zabytków archeologicznych na pałacowej wy-
spie pozwala wysnuć przypuszczenie o istnieniu w tym miej-
scu stanowiska archeologicznego o charakterze osadniczym. 
– Przypadek zarejestrowania na powierzchni terenu znaczącej 
liczby ceramiki naczyniowej pozwala nam jedynie na wstęp-
ną interpretację miejsca jako domniemanej osady, ale należy 
wziąć pod uwagę znaczący fakt, że wyspa do tej pory podlega-
ła rozmaitym, widocznym zmianom (również tym środowisko-
wo-przyrodniczym) w związku z tym konieczne jest ich bardzo 
wnikliwe prześledzenie i przeanalizowanie – podkreśla prowa-
dząca sprawę Agnieszka Krawczewska. 

Zapytana, jakie znaczenie dla regionu ma to odkrycie na wy-
spie odpowiada, że  – Gdyby potwierdziło się przypuszczenie, 
że wyspa jest pozostałością osady obronnej, to tak jak w przy-
padku każdego grodziska, okoliczność tę uznać należałoby za 
niezwykłe ważne odkrycie. Zakładana ocena wynika z faktu, 
że spośród kilku tysięcy stanowisk archeologicznych zlokali-
zowanych na terenie Powiatu Poznańskiego jedynie 20 z nich 
stanowią grodziska. Tworzą one grupę najcenniejszych zabyt-
ków archeologicznych, które objęte są najważniejszą formą 
ochrony konserwatorskiej zabytków w naszym kraju – wpisem 
do rejestru zabytków.

Obecnie Powiatowy Konserwator Zabytków swoje działa-
nia koncentruje na zebraniu danych źródłowych niezbędnych 
do poszerzenia wiedzy w tym zakresie. Jeśli wstępne przy-
puszczenia archeologów potwierdzą się, Gmina Tarnowo Pod-
górne zyska kolejny zabytek archeologiczny, a Pałac Jankowi-
ce dodatkową atrakcję.

Z Agnieszką Krawczewską, Z-cą Dyrektora Wydziału  
Powiatowego Konserwatora Zabytków rozmawiała   
 Monika Rutkowska – Dyrektor Pałacu Jankowice.

Średniowieczna ceramika  
odnaleziona na wyspie w Jankowicach
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Stęsknieni za odwiedzającymi nas 
gośćmi, jak i za muzyką płyną-
cą z Pałacu Jankowice, serdecz-

nie zapraszamy na muzyczne wydarze-
nie offline. W ramach cyklu „Brzmienie 
lata” na pałacowym tarasie wystąpi Zu-
zanna Kaczmarek.

Artystka urodziła się w Rzeszowie, 
gdzie już od najmłodszych lat wystę-
powała w Teatrze im. W. Siemaszkowej 
w spektaklu pt. Jan Maciej Karol Wście-
klica. Absolwentka I stopnia gry na 
skrzypcach w Zespole Szkół Muzycz-
nych nr 2 im. W. Kilara w Rzeszowie. 
Absolwentka IX Prywatnego Liceum 
Ogólnokształcącego o profilu aktorskim 
w Krakowie, gdzie brała udział w ta-
kich spektaklach jak: Za kratami serca 
czy Białe małżeństwo w reżyserii Pau-
liny Puślednik. Przygodę z musicalem 
rozpoczęła podczas warsztatów Autor-
skiej Szkoły Musicalowej Macieja Paw-
łowskiego w Warszawie. Brała udział 
w licznych kursach wokalnych, tanecz-
nych i aktorskich. Studentka trzeciego 
roku Akademii Muzycznej w Poznaniu 
na Wydziale Wokalno-Aktorskim, gdzie 

Nasze kolejne, sobotnie spotkanie online upłynie przy 
dźwiękach jazzu w interpretacji Marysi Blandzi.

Tym razem będziemy mieli przyjemność usłyszeć 
trzy utwory:

„Gdybyś” – Grażyna Łobaszewska; „I’m beginning to see 
the light” – Duke Ellington, Johnny Hodges, Harry James; 
„Route 66” – Bobby Troup

Marysia Blandzi swoją przygodę z muzyką rozpoczę-
ła w szkole muzycznej przy ulicy Bydgoskiej w Poznaniu, 
w klasie fortepianu, a następnie klarnetu. Uczyła się również 
w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stop-
nia w Poznaniu. Brała udział w licznych warsztatach muzycz-
nych i festiwalach, realizując się jako wokalistka. Obecnie 
pracuje nad autorskim materiałem, a już w październiku roz-
pocznie studia na Akademii Muzycznej w Poznaniu na kierun-
ku: wokalistyka jazzowa.

Młodej wokalistce towarzyszyć będą instrumentaliści 
w składzie:

• Franciszek Wajdzik – klawisze, fortepian
• Teodor Cyrulik – gitara elektryczna
• Igor Blandzi – perkusja
• Jacek Mrówczyński – gitara basowa
To wszystko i wiele więcej na naszej stronie internetowej – 

www.palacjankowice.pl – oraz na kanale YouTube. Premiera 
już 15 sierpnia w samo południe. Przyjemnego odbioru

Brzmienie lata  
– Zuzanna Kaczmarek i Dariusz Tarczewski

kształci swoje umiejętności śpiewu kla-
sycznego i musicalowego.

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

Solistce towarzyszył będzie niezwy-
kle uzdolniony pianista – Dariusz Tar-
czewski. Zapraszamy 23 sierpnia 2020 
na godzinę 17.00.

* Rezerwacja telefoniczna bezpłat-
nych wejściówek od 13 sierpnia 2020 
pod numerem telefonu: 61 10 10 400 
(poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 
– 18:00 | sobota – niedziela w godzinach 
13:00 – 19:00). Procedura uczestnictwa 
w koncertach oraz szczegółowe infor-
macje dostępne są na stronie: www.pa-
lacjankowice.pl.

(na podstawie materiałów prasowych 
opracował ~ Tomasz Łozowicki)

Dobry jazz w młodej odsłonie
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Emil Malanowski, bo o nim mowa, jest mieszkańcem 
Tarnowa Podgórnego, a pisarstwo i literatura były 
w kręgach jego zainteresowań od lat. W piątek, 17. 

sierpnia ukarze się jego pierwsza książka pt. „Zanikanie”. 
Kilka słów o samym autorze
Emil Malanowski urodził się w 1989 roku w Ostrołęce. Od 

urodzenia jest osobą niepełnosprawną, poruszającą się na wóz-
ku, lecz nie przeszkodziło mu to w normalnym, a nawet bar-
dzo aktywnym, trybie życia. Od początku uczęszczał do nor-
malnych szkół, wychowując się wśród zwykłych dzieci, przez 
co nigdy nie odczuwał swojej inności i nie poczuwał się do 
przyznawania mu taryfy ulgowej. Sam jednoznacznie twier-
dzi, że jako osobie niepełnosprawnej, wszystkie proste rzeczy 
osiąga mu się ze zdecydowanie większym wysiłkiem niż oso-
bie w pełni sprawnej, lecz satysfakcja z każdego sukcesu jest 
niebywale większa. Celem jest przekuwanie swoich słabości 
w siłę, która daje coś, czego nie mają inni. Przed laty związa-
ny aktywnie z tańcem towarzyskim, gdzie osiągnął tytuł wi-
cemistrza świata w tańcach latynoamerykańskich, a obecnie 
członek kadry narodowej w bilard. Wielokrotny uczestnik pro-
gramów aktywizujących osoby niepełnosprawne. Łamacz ste-
reotypów i osoba silnie dążąca do wyznaczonych celów.

Pisarstwo – pasja z wyboru
Postrzeganie świata, prostych rzeczy, ludzi i wydarzeń, 

przez osobę, która już na początku życia otrzymała od losu 
coś wyjątkowego, z pewnością różni się od myśli przecięt-
nego człowieka. Stąd powstała pasja do mówienia o tym, co 
zwykłe, w sposób niezwykły. Dla samego autora, pisanie jest 
formą przekazu tego, co ważne dla ludzi, którzy na poważnie 
chcą wejść w świat innego człowieka. Stąd też pomysł na be-
letrystykę…

„Zanikanie” – kilka słów o samej książce
Powieść ta powstała na przełomie lat 2019/2020. Miejscem 

akcji jest Warszawa i okoliczne miejscowości. To miasto dla 
autora jest szczególnie ważne, gdyż on sam spędził w nim kil-
ka lat swojego życia. Lecz nie miasto jest tutaj najważniejsze. 
Autor przedstawia historię, na pozór zwykłych ludzi, którzy 
mają podobne problemy jak my wszyscy. Chcąc podkreślić, 
że każdy człowiek ma jakieś słabości, marzenia, rzeczy, które 
kocha i za którymi tęskni, jak również przeszłość, od której nie 

da się uwolnić, stworzył świat w którym losy prostych bohate-
rów splatają się ze sobą, rozwijając fabułę w sposób ciekawy 
i dynamiczny… 

Spotkanie autorskie
23. sierpnia o godzinie 15.30 odbędzie się spotkanie autor-

skie, w którym sam autor opowie o swojej książce. Wydarze-
nie odbędzie się na tarasie Pałacu Jankowice – wstęp wolny. 
Będzie to niebywała okazja do zapoznania się ze sposobem 
patrzenia na świat przez samego autora, jak również na poroz-
mawianie o książce i nie tylko. Serdecznie zapraszamy!

Książkę można kupić na stronie internetowej autora na Fa-
cebooku – Emil Malanowski – pisarz, jak również w księgarni 
w Tarnowie Podgórnym. 

*W związku z panującą sytuacją, każdy uczestnik wyda-
rzenia będzie zobowiązany wypełnić deklarację stanu zdro-
wia bezpośrednio przed rozpoczęciem spotkania. Procedura 
uczestnictwa wydarzeniach oraz szczegółowe informacje do-
stępne są na stronie: www.palacjankowice.pl.

Na podstawie materiałów prasowych  
opracował  ~ Tomasz Łozowicki

Literacki debiut mieszkańca Tarnowa Podgórnego 
– spotkanie autorskie

W tym roku niestety nie będzie Dożynek Gminnych w Lusowie w dotychczasowej formule. – Ze względu na obowiązu-
jące zasady bezpieczeństwa nie spotkamy się na placu „U Księdza za płotem” w Lusowie. Musieliśmy odwołać także 
Festiwal BLusowo i Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych – powiedział Wójt Tadeusz Czajka. 

Jednak czas kończących się żniw to moment podziękowania rolnikom za ich codzienną pracę. Dlatego w niedzielę, 23 sierp-
nia, zostanie odprawiona msza św. w podziękowaniu za tegoroczne zbiory.

Zapraszamy do kościoła pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła w Lusowie przy ul. Ogrodowej. Msza rozpocznie się o 10.30. 
Pamiętajmy o przestrzeganiu obowiązujących zasad bezpieczeństwa. 

~ ARz

Dożynki inaczej
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INFORMATOR KULTURALNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Minione czasy PRL-u dla wielu osób są zupełnie obce, 
a dla innych to wspomnienia. Peerelowskie wczaso-
wanie osiągnęło swój szczyt w latach siedemdzie-

siątych. To wtedy połowa naszego społeczeństwa wyjechała 
na zasłużony wypoczynek. Niektórzy odpoczywali w gó-
rach, nad morzem, u rodziny na wsi, a jeszcze inni czas wol-
ny spędzali na turnusach wczasowych organizowanych i spon-
sorowanych przez zakłady pracy. To te ostatnie obfitowały 
w różnego rodzaju atrakcje: dancingi, wieczorki zapoznaw-
cze, konkursy, zabawy i gry. Zapewnieniem takiej rozrywki 
podczas wczasów pracowniczych zajmował się instruktor kul-
turalno-oświatowy, czyli tzw. kaowiec. Powszechnie dostępne 
były biblioteki oraz sale telewizyjne. Planując wczasy chciało 
się oczywiście trafić do najmodniejszych kurortów. Całe wy-
brzeże Morza Bałtyckiego cieszyło się dużym powodzeniem. 
W sezonie letnim zjeżdżały się tu masy ludzi. Jednymi z naj-
modniejszych miejsc były Sopot czy Chałupy, dokąd to zjeż-
dżała się śmietanka PRL-owskich artystów i pisarzy: Osiec-
ka, Dykiel, Łapicki, Konwicki czy Głowacki. W Chałupach 
z czasem jednak zrobiło się tłoczno i bardziej naturalnie niż 
kulturalnie, wtedy to śmietanka towarzyska wzięła nogi za pas 
i przeniosła się do Juraty.

Aby dowiedzieć się, jak doszło do tego, że Jurata stała się 
w latach osiemdziesiątych ulubionym kurortem gwiazd zapra-

szamy do lektury „Jurata. Cały ten szpas” Anny Tomiak. 
Natomiast o tym, jak spędzało się czas wolny w PRL-u i ja-
kie  miał on różne oblicza, przeczytamy w książce Wojcie-
cha Przylipiaka „Czas wolny w PRL”. Książka to reportaż 
pełen anegdot o wypoczynku po pracy i szkole, na co dzień 
i od święta, czyli o wolnych chwilach obywateli w ludowej 
ojczyźnie.

Zachęcamy również do wspomnień tych bardziej odległych. 
Do scenerii upalnego lata z 1939 roku. Warto dowiedzieć się, 
jak wypoczywali wówczas ludzie z pierwszych stron gazet: 
Nałkowska, Barszczewska, Mościcki, Gombrowicz czy Kie-
pura.  „Lato’ 39. Jeszcze żyjemy” Marcina Zaborskiego 
oraz „Wakacje 1939” Anny Lisieckiej odtworzą nam tam-
ten makabryczno-rozrywkowy nastrój tuż przed wybuchem II 
wojny światowej. Lisiecka opowiada o roku 1939 przez pry-
zmat narracji znanych osób, ukazuje ich samych, jak również 
nastroje panujące w przedwojennej Polsce. Jest to obszerne, 
bogato ilustrowane kompendium wiedzy dotyczące tego okre-
su.

Zarówno „Wakacje 1939” jak i  „Lato’39. Jeszcze żyjemy” 
to pozycje dla wszystkich tych, którzy fascynują się tym okre-
sem oraz dla miłośników historii, którą napisało samo ŻYCIE.

~ A. N.

Wakacyjnych wspomnień czar
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„Jaś i Małgosia” to interaktywny spektakl kolorowych 
cieni inspirowany baśnią braci Grimm. Przygody bo-
haterów będą wyświetlane na pomocą magicznego 

urządzenia zwanego grafoskopem. Pod warstwą baśniowej fa-
buły, znajdzie się również, a może przede wszystkim, wątek 
realistyczny i psychologiczny. Główną myślą przedstawienia 

jest bowiem to, że z każdej trudnej sytuacji jest wyjście. Naj-
ważniejsze, by jednak do końca mieć nadzieję.

 „Jaś i Małgosia” - Falkoshow, spektakl od 3 lat, 6 września 
(niedziela) godz. 12.30, DK Tarnowo Podgórne. Bilety w cenie 
11 zł (dzieci) i 11 zł (dorośli) do nabycia za pośrednictwem ser-
wisu Bilety24.pl.

Lekka forma, mądra fabuła

Jesteśmy ledwie za połową roku, a radość i duma z naszych 
grup już rozpierają nas od środka. Dwa zespoły działające 
w GOK SEZAM zostały docenione na poziomie krajowym.

Tegoroczny, VII Ogólnopolski Przegląd Filmów Animowa-
nych Tworzonych przez Dzieci OKO KALEJDOSKOPU był 
wyjątkowy nie tylko ze względu na trwającą pandemię. Otóż, 
jednym z wyróżnionych laureatów edycji, zostało koło filmowe 
ANIMIAKI działające w GOK SEZAM. Animacja, która zosta-
ła dostrzeżona przez jury, nosi tytuł „Chcecia”. Swoją wyjątko-
wość zawdzięcza ciężkiej pracy młodych filmowców, którzy pod 
kierownictwem p. Julii Talagi, stworzyli nie tylko bardzo dopra-
cowaną, ale i mądrą animację poklatkową. Efekt rzeczywiście 
wart podziwu, a kto jeszcze nie miał okazji obejrzeć, to zapra-
szamy na stronę vimeo, gdzie na profilu „Animiaki” zaprezento-
wane są wszystkie produkcje tego młodego, ale jakże zdolnego 
zespołu.

Artystyczne laury zdobyły również uczestniczki Pracowni 
Gobelinu. Agata Ryszkowska z Baranowa oraz Emilia Sznaj-
der z Przeźmierowa zostały zakwalifikowane do wystawy XIX 
Ogólnopolskiego Przeglądu Amatorskiej Tkaniny Unikatowej. 
Oprócz wspomnianych artystek, których prace można oglądać 
na wystawie w Spichrzach Muzeum Okręgowego im. Leona 
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy do 5 września, doceniono tak-
że pracę Elżbiety Jelińskiej, uczestniczki Pracowni CK Zamek, 
która jest również instruktorką Pracowni Gobelinu w CK Prze-
źmierowo. Uroczyste rozdanie nagród nastąpi podczas finisażu 
wystawy 5 września o godz. 12 w amfiteatrze przy Muzeum. 

Nagrodzeni reprezentanci GOK SEZAM

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.

 ~ Magdalena Woźniak
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Kilkanaście autorskich programów komediowych, na-
grody na największych festiwalach kabaretowych, 
występy telewizyjne, jak również przed bardziej ka-

meralną publicznością. Grupa, która rozśmiesza dzięki swej 
niezwykłej obserwacji rzeczywistości i przekuwaniu jej w nie-
banalne żarty. Mowa o Kabarecie Czesuaf, który 18 września 
wystąpi przed mieszkańcami naszej Gminy. Zaprezentuje 
program „Przyjęcie”, podczas którego goście usłyszą kilka 
smacznych skeczów i przebojowych piosenek na deser. A to 
wszystko w wykonaniu Olgi, Tomka, Wojtka i Maćka.

To jednak nie koniec niespodzianek. Tego wieczoru Kaba-
retowi Czesuaf akompaniować będzie zespół Mitochondrium. 
Choć nie lubią klasyfikowania swojej muzyki, zapytani określa-
ją ją jako mieszankę funku, popu, soulu i rocka.

Wygląda, więc na to że szykuje się naprawdę duże przyjęcie, 
którego nie można ominąć. ~MW

Zapraszamy na „Przyjęcie”

Kabaret Czesuaf i zespół Mitochondrium, 18 września 
(niedziela) godz. 19, CK Przeźmierowo. Bilety w cenie 35 
zł do nabycia za pośrednictwem serwisu Bilety24.pl.

W murach lusowskiej świąty-
ni, dzięki Marinie Terlec-
kiej, usłyszeliśmy niedawno 

brzmienie bandury. Wkrótce będziemy 
mieli okazję usłyszeć muzyczne impro-
wizacje Piotra Mełecha na klarnecie (16 
sierpnia), a podczas następnego koncertu 
(6 września) trio w składzie Budzyńska/
Kreft/Sobolewska. 

2 sierpnia publiczność miała okazję 
poznać bandurę przypominającą instru-
ment harfowy. Marina Terlecka, podczas 

Lusowskie Spotkania Muzyczne
koncertu, wykonała utwory instrumental-
ne oraz wokalno-instrumentalne z muzy-
ki klasycznej oraz współczesnej, również 
we własnych aranżacjach. 

W połowie sierpnia, a dokładnie 16 
dnia miesiąca, w ramach Lusowskich 
Spotkań Muzycznych, wystąpi Piotr Me-
łech, klarnecista, improwizator-kompozy-
tor odwołujący się zarówno do jazzowej 
tradycji, europejskiej awangardy, free im-
pro, jak również szeroko pojętej muzyki 
etnicznej.

Na początku roku szkolnego, tj. w nie-
dzielę 6 września usłyszymy trzy artystki, 
które choć reprezentują różne pokolenia, 
połączyło podobne myślenie o muzyce, 
wspólne odczuwanie, wrażliwość, sub-
telność i siła wyrazu. Zespół tworzą: so-
pranistka Anna Budzyńska, skrzypaczka 
Joanna Kreft oraz Laura Kluwak-Sobo-
lewska grająca na fortepianie. 

 ~ Magdalena Woźniak 

Lusowskie Spotkania Muzyczne: 
16.08 - Piotr Mełech, godz. 13:15, Kościół w Lusowie, wstęp wolny.
06.09 - Budzyńska/Kreft/Sobolewska, godz. 13:15, Kościół w Lusowie, wstęp 

wolny.
Uczestnicy będą poproszeni o podanie danych kontaktowych w celach zapew-

nienia bezpieczeństwa. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem wydarzeń kul-
turalnych GOK SEZAM dostępnym na stronie internetowej www.goksezam.pl 
w zakładce regulaminy i wytyczne (COVID 19).
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Przełożony z marca koncert Voo Voo, odbędzie się 11 
września w Centrum Kultury Przeźmierowo. Zespół 
muzyczny Voo Voo założony został w 1985 roku. Gra 

zróżnicowaną muzykę opierającą się głównie na połączeniu 
rocka z folkiem różnych kultur, chętnie i często improwizu-
je. Ostatnio w jego twórczości pojawiły się także elementy 
współczesnych gatunków muzycznych, takich jak drum and 
bass, hip-hop czy nu jazz. 

Informujemy, że zgodnie z wytycznymi dostępna będzie tyl-
ko połowa miejsca stojących. Ponadto, przed koncertem będą 
zbierane dane kontaktowe osób uczestniczących w wydarzeniu. 
Przypominamy również o konieczności zachowania dystansu. 
Szczegółowy regulamin imprez dostępny na stronie www.gok-
sezam.pl. 

Voo Voo „Za niebawem”, Centrum Kultury Przeźmierowo, 11 
września (piątek), godz. 19.00. Bilety wyprzedane.

Voo Voo podejście drugie

Kto jeszcze nie miał okazji poznać Młodzieżowej Or-
kiestry Dętej Gminy Tarnowo Podgórne będzie miał 
okazję zrobić to 28 sierpnia. To właśnie tego dnia 

o godz. 17,00, Orkiestra pod wodzą Pawła Joksa, zaprezen-
tuje swoje umiejętności przed publicznością podczas koncer-
tu „Poznaj Naszą Orkiestrę” zorganizowanego na placu przed 
Centrum Kultury Przeźmierowo. Słuchacze będą mogli po-
znać poszczególne sekcje instrumentalne oraz ich instrukto-
rów. Wstęp wolny. Zapraszamy!

„Poznaj Naszą Orkiestrę” – koncert MOD, 28.08 (piątek), 
godz.17:00, plac przed CK Przeźmierowo, wstęp wolny

Poznajmy się!

Pewnie niejeden maluch zastanawiał się, jak wygląda ży-
cie w lesie. O tym, co dzieje się między pachnącym so-
snami i grzybami, opowiada „Leśna przygoda”. Teatr 

TeatRyle zabierze młodych widzów w niezwykłą podróż i po-
stara się odpowiedzieć na wiele pytań. Czy małemu Misiowi 
uda się odnaleźć grzybki? Czy te najpiękniejsze, jakie rosną 
w lesie, okażą się jadalne i czy mały Miś rzeczywiście zna się 
na grzybach? Czy będzie umiał odróżnić te dobre od złych? 
Co wyniknie ze spotkania z Zajączkiem i groźnym Lisem-My-
śliwym? 

O tym, jak zakończy się leśna przygoda Misia, będzie się moż-
na przekonać już 21 sierpnia w Domu Kultury w Tarnowie Pod-
górnym. 

 ~ MW

Mama, tata, teatr i ja na wakacje: „Leśna przygoda” – Te-
atRyle, 21.08 (piątek), godz. 18, DK Tarnowo Podgórne. Bilety 
w cenie 11zł do kupienia online na stronie www.bilety24.pl.

Tajemnice lasu
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Za nami dwa tygodnie intensywnych 
półkolonii letnich, organizowanych 
w Szkole Podstawowej im. Kawa-

lerów Orderu Uśmiechu w Lusówku. Był 
to czas pełen atrakcji, zabawy i zdobywa-
nia wiedzy, podczas uczestnictwa w róż-
norodnych formach warsztatowych. 

Mieliśmy okazję podróżować w prze-
piękne tereny Puszczy Zielonki. Pozna-
waliśmy tamtejszy region oraz podziwia-
liśmy naturę. Zapoznaliśmy się z życiem 
Indian, warunkami w jakich żyli, a moż-
liwość przebywania w tipi bardzo nam 
w tym pomogła. W ramach odpoczyn-
ku mogliśmy usiąść przy ognisku i zjeść 
upieczoną przez siebie kiełbaskę. Każ-
dy z nas przeszedł kilkakrotnie tor prze-
szkód, bawiliśmy się na placu zabaw 
i spędzaliśmy czas z psami husky, któ-
re chcieliśmy zabrać ze sobą do domów. 
Wszystko to odbywało się w Traperskiej 
Osadzie w Bolechówku. 

Druga z naszych wypraw, przeniosła 
nas do parku edukacyjno-rozrywkowego 
– Deli Park. Oglądaliśmy tam miniatury 
znanych budowli, ogromne figury postaci 
z bajek, przy których obowiązkowo zro-
biliśmy sobie zdjęcia oraz gigantyczne 
owady. Dużym przeżyciem była wędrów-
ka wśród drzew, podczas której rozwiązy-

waliśmy quizy i rebusy związane z tym 
miejscem. Na koniec mieliśmy czas na 
zabawę na wielkich dmuchańcach. 

W drugim tygodniu udaliśmy się do 
Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Cha-
linie, który znajduje się w Sierakowskim 
Parku Krajobrazowym. Z przemiłym 
przewodnikiem spacerowaliśmy po tere-
nach Puszczy Noteckiej, słynącej z wy-
dmowych terenów. Podziwiając dolinę 
Warty, dowiedzieliśmy się dlaczego ten 
obszar nazywany jest „Krainą Stu Je-
zior”. Następnie samodzielnie wykonali-
śmy kolorowe, drewniane pamiątki. Na 
koniec umilaliśmy czas na placu zabaw 
oraz boisku. 

Czas w szkole również spędzaliśmy 
bardzo aktywnie. Uczestniczyliśmy 
w warsztatach edukacyjnych. Mieliśmy 
możliwość programowania, podczas za-
jęć z robotyki, ćwiczyliśmy nasza precy-
zję, w trakcie tworzenia witraży, magne-
sów z figurek gipsowych. Braliśmy także 
udział w warsztatach przyrodniczych oraz 
mikroskopowania. 

Ważnym punktem półkolonii była ak-
tywność fizyczna na świeżym powietrzu, 
gry i zabawy na placu zabaw i boisku 
szkolnym. Trzy z naszych grup powędro-
wały nawet do Pałacu w Jankowicach, 

Szkoła Podstawowa w Lusówku

Półkolonie letnie

W lipcu – czyli w pierw-
szym wakacyjnym miesią-
cu – w Szkole Podstawowej 

w Przeźmierowie odbyły się dwa turnu-
sy półkolonii. Wakacje w czasie pande-
mii wydawać się mogą skomplikowane 
– ze względu na reżim sanitarny i brak 
możliwości wyjazdów poza teren szko-
ły. Jednak naszym dzieciom niczego 
nie brakowało! Dzięki zaangażowaniu 
kadry oraz pomysłowości kierownika 
świetlicy Dawida Dopieralskiego nikt 
się nie nudził nawet przez chwilę! Nie 
było kina czy wrotkarni, ale za to każ-
dego dnia odbywały się ciekawe warsz-
taty. Nasza szkoła gościła w tym czasie 
wielu wspaniałych gości – artystów, rze-
mieślników, aktorów, a uczestnicy pół-
kolonii mieli okazję m. in. malować na 
szkle, programować, samodzielnie wy-

piekać drożdżówki czy też tworzyć cuda 
z drewna i filcu. Trzeba przyznać, że 
dzieciom bardzo podobały się zajęcia 
artystyczne, dlatego z dużym zaangażo-
waniem wykonywały breloczki, drew-
niane wieloryby, witraże i malowały ob-
razy na płótnie. Wszystkie prace będą 
stanowiły ciekawe pamiątki z wakacji. 

Uczniowie naszej szkoły wiedzą, że 
ruch to zdrowie. Codziennie spędzali-
śmy dużo czasu na świeżym powietrzu: 
bawiliśmy się na placu zabaw, spacero-
waliśmy uliczkami Przeźmierowa do 
pobliskiego parku czy lasku. W czasie 
półkolonii udało nam się połączyć przy-
jemne z pożytecznym – dzieci spotkały 
się w końcu z kolegami ze szkolnej ław-
ki, za którymi tak przecież tęskniły, spę-
dziły mnóstwo czasu na dworze, a do 
tego przypomniały sobie, na czym pole-

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Letnich półkolonii czas

gdzie wykazały się sprawnością w parku 
linowym. 

Tydzień upłynął nam bardzo szybko. 
Półkolonie były dobrym czasem, który na 
pewno będziemy jeszcze długo pamiętać. 
 ~ Szkoła Podstawowa w Lusówku

ga sprawność manualna. Co więcej, na 
te dwa tygodnie wszyscy porzucili on-
line-ową rzeczywistość i zapomnieli na 
chwilę o telefonach i komputerach. 

To był naprawdę bardzo przyjemnie 
spędzony czas! ~ Joanna Borkowska 
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Lato to czas podsumowań. Uczniowie Liceum Ogólno-
kształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Tar-
nowie Podgórnym mogą poszczycić się paroma osią-

gnięciami, pomimo tego, że koronawirus pokrzyżował plany 
niejednemu z nich. Należy docenić pracę uczniów oraz prowa-
dzących ich nauczycieli, a także wspierających rodziców, bo-
wiem zmierzenie się z innymi w konkursach, olimpiadach czy 
innych formach współzawodnictwa wymaga nie tylko wiedzy 
i umiejętności ale też odwagi i umiejętności przełknięcia gorz-
kiej pigułki porażki. Nie zapominając o wszystkich uczestni-
kach konkursów, olimpiad czy innych form rywalizacji, chce-
my wspomnieć o tych, którzy się wyróżnili.

Debatować czas zacząć. Nasi uczniowie potrafią przekony-
wać do swoich racji. Dowodem na to są sukcesy uczniów w de-
batach oksfordzkich, podczas których młodzi ludzie roztrząsają 
ważkie problemy, przedstawiają poglądy i argumentują swo-
je racje. W Wielkopolskim Turnieju Debat Oksfordzkich dwie 
drużyny reprezentujące naszą szkołę w składzie: Helena Cegiel-
ska, Emilia Szlandrowicz, Emilia Pałęza, Mateusz Skrzypczak, 
Adam Piekarek, Jan Wielopolski, Marek Cieślak i Sandra Rut-
kowska zajęły II i III miejsce. W późniejszym czasie drużynę 
zasilił Jan Podborowski i stał się jednym z filarów zespołu. Suk-
cesem debatujących uczniów jest również awans do finału Tur-
nieju Debat Społeczno-Prawnych, który – mamy nadzieję – od-
będzie się jesienią tego roku w Warszawie.

Młodzi ekologiczni. Obecnie jednym z ważniejszych pro-
blemów współczesnego świata są zmiany klimatyczne oraz za-
grożenie środowiska naturalnego. Młode pokolenie chce mieć 
wpływ na rozwiązywanie zagrożeń cywilizacyjnych, jest otwar-
te na wiedzę i nowe idee w tej dziedzinie. Dowodem tego jest 
fakt, że w minionym roku szkolnym wielu uczniów naszego 
liceum wzięło udział w konkursach o tematyce ekologicznej, 
a kilku z nich zajęło wysokie miejsca lub dostało się do finałów 
konkursów i olimpiad. Uczeń klasy III c, Bartosz Zwoliński za-
kwalifikował się do finału okręgowego Olimpiady Wiedzy Eko-
logicznej.

 Z kolei uczniowie Jakub Goraj, Oskar Kucharczak i Bartosz 
Zwoliński zajęli II miejsce w powiatowym Konkursie Ekolo-
gicznym „Kochajmy nasze ojczyzny”. Liczna reprezentacja 
LOTP z klas I c i II c uczestniczyła w Ogólnopolskim Konkur-
sie Eko-Planeta uzyskując bardzo dobre wyniki i wyróżnienia. 

Geografia czyli co z tą Ziemią. Szeroko pojętą wiedzą geo-
graficzną mogli wykazać się uczniowie 

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Sukcesy uczniów
klas II b/c i III b/c, biorący udział w Ogólnopolskim Konkur-

sie Geograficznym Geo-Planeta. Dziewięcioro z nich otrzymało 
wyróżnienia, w tym dwoje z najlepszym wynikiem - Dominika 
Adamczak i Andrzej Lubka z kl. III b. Uczniowie zaangażowali 
się również w projekt unijny Cyfrowa Wielkopolska i w 5 run-
dzie ligi geograficznej Andrzej Lubka zajął II miejsce. 

Matematyka – królową nauk jest, zatem cieszy nas sukces 
uczennicy kl.  I a, Emilii Pałęzy, która zakwalifikowała się do 
półfinału Konkursu Matematycznego „Supermatematyk”. Li-
czymy (jak to w matematyce) na dalsze sukcesy i trzymamy 
kciuki. 

Historia lubi się powtarzać. W tym przypadku dotyczy 
to Emilii Pałęzy, która odniosła kolejny sukces, biorąc udział 
w edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zemsta za 
niepodległość. Ziemianie – ofiary dwóch agresorów”. Emilia 
zajęła I miejsce na etapie wojewódzkim w kategorii praca pi-
semna, jednak oficjalny finał wraz z wręczeniem nagród został 
odwołany ze względu na pandemię. 

Na językach. To, że młodzi ludzie znają języki obce śpiewa-
jąco, udowodniła Emilia Marciniak, uczennica kl. II b. W finale 
Konkursu Piosenki Niemieckiej zdobyła wyróżnienie, zachęca-
jąc koleżanki i kolegów nie tylko do śpiewania, ale także do po-
znawania języka naszych zachodnich sąsiadów. 

Życie to (nie) teatr. Uczniowie, którzy zapragnęli zmierzyć 
się z rzemiosłem aktorskim oraz tekstem literackim, wzięli 
udział w konkursie teatralnym „Dzień dobry, Sztuko”, organi-
zowanym przez Poznańską Fundację Artystyczną”. Za spektakl 
pt. „Kim jesteś diable?” otrzymali tytuł laureata. 

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów. W tym roku do sty-
pendium Prezesa Rady Ministrów zostali nominowani: Adam 
Piekarek – uczeń kl. II b oraz Martyna Braniewicz z kl. I b/cp. 
Nominowanym gratulujemy wyników w nauce i życzymy dal-
szych sukcesów.

Pragniemy podziękować nauczycielom wspierających 
i przygotowujących uczniów do debat, konkursów, olimpiad 
czy występów, w tym szczególnie: Alinie Śmidodzie (biolo-
gia), Beacie Chudzińskiej (geografia), Paulinie Habryło (histo-
ria, debaty oksfordzkie), Marzenie Kasendra-Filipiak (debaty 
oksfordzkie), Małgorzacie Grześkowiak-Waseli (j. niemiecki), 
Grażynie Smolibockiej (j. polski), Magdalenie Kalembie (ma-
tematyka). Wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom ży-
czymy zasłużonego wypoczynku przed nadchodzącym rokiem. 
Oby lepszym. ~Tatiana Tatarska
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W czasie, gdy tłumy Polaków rozkoszują się wakacja-
mi i delektują wdziękami polskiej natury, na czer-
wonych, rozgrzanych lipcowym słońcem boiskach 

tartanowi wojownicy stoczyli kolejne ciężkie boje. Miniony 
miesiąc obfitował w piłkarskie emocje, ponieważ większość 
drużyn musiała rozegrać mecze zarówno ligowe, jak i pucha-
rowe. Dzięki dużemu zagęszczeniu w lipcowym kalendarzu, 
fani tartanowych rozgrywek nie mogli narzekać na brak emo-
cji. Największym wygranym ubiegłego miesiąca jest niewąt-
pliwie 9 Trefl, która jako jedyna wygrała zarówno mecz ligo-
wy, jak i pucharowy. Po drugiej stronie barykady znajdują się 
Zachodnie Lwy, które nie dość, że przegrały oba spotkania, to 
dopuściły w nich do utraty w sumie aż 20 bramek. 

Bieguny tabeli Tartan League wciąż obstawiane są przez te 
same drużyny. Na szczycie pozostaje Sporting, który w meczu 
ligowym odniósł bardzo przekonujące zwycięstwo. Z kolei pa-
trząc od dołu, niezmiennie napotykamy Dynamo Wschód, które 
mecz ligowy przegrało. Broniący tytułu zespół Galacticos TP, 
mimo że czubkiem małego palca odbił się od dna, to remisu-
jąc swój lipcowy, ligowy mecz, wciąż pozostaje bez zwycięstwa 
w rozgrywkach Tartan League, w bieżącym sezonie.

Światełkiem w tunelu ligowych outsiderów pozostają roz-
grywki Tartan Cup, w których obie ekipy (Dynamo Wschód, 
Galacticos TP) odniosły upragnione zwycięstwa, w ramach 
pierwszej kolejki.

Lato pełne wrażeń

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

Wyniki 3 kolejki Tartan League 2020 
Dynamo Wschód 5-6 9 Trefl
Sporting TP 9-2  Zachodnie Lwy
Galacticos TP 1-1 Pavilon CF

Wyniki 1 kolejki fazy grupowej Tartan Cup 2020
Grupa A: Dziki Team 3-5 Pavilon CF
Grupa A: 9 Trefl 11-9 Zachodnie Lwy
Grupa B: Tarnowo SG 4-6 Dynamo Wschód
Grupa B: Sporting TP 2-3 Galacticos TP
 ~ Bartosz Jaraszkiewicz

Powrót na tor i od razu 5 medali. Podczas odbywających 
się na pruszkowskim welodromie torowych młodzieżo-
wych mistrzostwach Polski, kolarze KK Tarnovia Tar-

nowo Podgórne dwukrotnie stawali na najwyższym stopniu 
podium. Złote medale zdobył Filip Prokopyszyn w omnium 
i w madiosonie z klubowym kolegą Szymonem Potasznikiem. 
Srebrny medal podczas drużynowych zmagań w wyścigu na 
dochodzenie zdobyli: Filip Prokopyszyn, Szymon Potasznik, 
Wojciech Bystrzycki i Mateusz Kostański. Do zwycięstwa 
i wygranej z obrońcami tytułu mistrza Polski – GKS Cartu-
sia zabrakła im zaledwie 1 sekunda. Pozostałe dwa brązowe 
medale w sprincie drużynowym zdobyli: Filip Prokopyszyn, 
Łukasz Kowal, Szymon Potasznik oraz w omnium – Szymon 
Potasznik. W tej samej konkurencji, w rywalizacji kobiet, 
miejsce tuż za podium zajęła Aleksandra Tołomanow. Poza 
tym podczas Mistrzostw zajęła czwarte miejsce w keirinie 
i szóste w sprintach. Dobre wyniki uzyskał również Łukasz 

PIĄTKA

Kowal, który w sprintach uplasował się na piątym miejscu, 
a w keirinie na szóstym. 

Zawody odbyły się w terminie 21-23 lipca 
~ Ania Lis

Tegoroczną XVI edycję Rankingu Sołectw Gminy Tarnowo Podgórne zakończy turniej w siatkówce plażowej. W efekcie 
covidowych perturbacji nie mogło zostać rozegranych 5 turniejów. Ostatni, kończący zmagania sołectw odbędzie się 30 
sierpnia na plaży w Lusowie. Będzie nim turniej w siatkówce plażowej. Regulamin do pobrania na stronie osir.pl 

~ Ania Lis 

Ostatni turniej Rankingu
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„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 Praso-
wej Powiatowej 17.

Na szlaku
Do zobaczenia na szlaku! – to popularne pożegnanie ra-

sowych wędrowców. A na jakich szlakach tematycz-
nych mają szansę się spotkać turyści przemierzający 

okolice Poznania?

Jednym z najważniejszych szlaków regionu jest Szlak Pia-
stowski, który przypomina czasy pierwszych polskich wład-
ców. Na trasie łączącej dawne warownie w Poznaniu i Ostro-
wie Lednickim znajdują się Pobiedziska, gdzie funkcjonują aż 
dwie średniowieczne atrakcje. W Skansenie Miniatur Szlaku 
Piastowskiego można obejrzeć ponad 30 kopii najciekawszych 
obiektów architektonicznych z Wielkopolski, a wizyta w są-
siadującym Grodzie Pobiedziska pozwala spróbować swych 
sił w walce wręcz i przy użyciu bojowych machin. Duże na-
dzieje wiąże się również z powstającym szlakiem kulinarnym 
Smaki Powiatu Poznańskiego.

Podpoznańskie hity
Najważniejsze atrakcje turystyczne okolic Poznania łączy 

Trasa Kórnicka. Ten szlak samochodowy w formie pętli po-
zwala dotrzeć z Poznania do kórnickiego zamku i arboretum, 
Muzeum Pałacu w Rogalinie, Muzeum-Pracowni Literackiej 
Arkadego Fiedlera w Puszczykowie, Muzeum Przyrodnicze-
go Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach oraz Mu-
zeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożyw-
czego w Szreniawie. Ze Szreniawy blisko już do lasu między 
Dąbrówką a Sierosławiem, przez który przebiega Szlak Pa-
mięci łączący zbiorowe mogiły ofiar hitlerowskich zbrodni. 

Przez Puszczę Zielonkę
Rejon Puszczy Zielonki to obszar, na którym krzyżuje się 

kilka szlaków sakralnych. Najbardziej znany jest Szlak Ko-
ściołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonki, łączący 12 
zabytkowych świątyń o unikatowym wystroju i cennym wy-
posażeniu. Pomiędzy kościołami w Kicinie i Wierzenicy do-
datkowo ustawiono drewniane, rzeźbione kapliczki Drogi 
Tajemnic Różańcowych (Wierzenica słynie też z Alei Filozo-
fów). Charakterystyczna muszla to znak rozpoznawczy Wiel-
kopolskiej Drogi Świętego Jakuba, która wiedzie z Gniezna 
do Głogowa, z kościołem świętego Jakuba w Murowanej Go-
ślinie. To miasto jako jedyne z Wielkopolski wchodzi w skład 
Cittaslow, czyli sieci miast dobrej jakości życia. Kolejnym 

trasą tematyczną Puszczy Zielonki jest Cysterski Szlak Ro-
werowy, którego kluczową atrakcją jest klasztor pocysterski 
w Owińskach. Całkiem niedawno listę sakralnych szlaków 
tematycznych uzupełniła sieć szlaków pielgrzymkowych do 
Dąbrówki Kościelnej. System obejmuje sześć tras, którymi co 
roku pątnicy wędrują na odpust do tamtejszego sanktuarium. 
Zdecydowanie odmienny charakter od wyżej wymienionych 
ma Szlak Legend Puszczy Zielonki. Tablice rozmieszczone 
w atrakcyjnych zakątkach, opowiadają historie o złotym tro-
nie, śpiącym wojsku i dziesięć innych legend.

Szlakiem rzemiosła i przemysłu
Swarzędzki Szlak Meblowy to trasa tematyczna, która 

przedstawia rozwój stolarstwa od niewielkich warsztatów ro-
dzinnych aż po ogromne fabryki. Prawdziwym sercem szla-
ku jest ekspozycja Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztu-
ki. O fabrykach, ale już o innym profilu działalności (fabryki 
drożdży, przetworów ziemniaczanych, nawozów mineralnych) 
mieszczących się w okazałych budynkach opowiada Luboński 
Szlak Architektury Przemysłowej. Obie trasy można zwiedzać 
korzystając ze specjalnie przygotowanych broszur albo pod-
czas wycieczek z przewodnikiem, a po Luboniu prowadzi też 
dedykowana aplikacja.

Miejskie trasy spacerowe
Miejska Trasa Turystyczna po Prawobrzeżnym Śremie 

prezentuje najciekawsze obiekty historycznej części miasta. 
Przy najważniejszych obiektach ustawiono plansze edukacyj-
ne, a dodatkową atrakcją są półprzezroczyste tablice z archi-
walnymi fotografiami przedstawiającymi dawną zabudowę. 
Starówkę w Buku można poznać, korzystając ze drukowa-
nego przewodnika albo tablic, zamontowanych na zabytko-
wych obiektach. Nieco inaczej wygląda sprawa w Puszczy-
kowie, gdzie rolę przewodnika po Szlaku Pereł Architektury 
oraz Szlaku Letniska Puszczykowo spełnia miejska aplikacja. 
Do listy tras tematycznych okolic Poznania niebawem dołą-
czy Obornicki Szlak Tajemnic, łączący najciekawsze miejsca 
Obornik i okolicznych miejscowości.

~ Piotr Basiński
Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna
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Roczek Old Boyów
W pierwszej rundzie piłkarskiego Pucharu Polski ro-

zegranej 1 sierpnia na boisku w Sadach drużyna 
Old Boys Sady przegrała 1:2 z juniorami Przemy-

sława Poznań. W 70. minucie dla gospodarzy jedyną bramkę 
zdobył Norbert Dziamski. Drużyna pod wodzą trenera Mar-
ka Bartkowiaka niedawno obchodziła rok istnienia. Powstała 
z myślą o zawodnikach 35+, którzy piłkę nożną traktują jako 
odskocznię, formę relaksu i zdrowego trybu życia, w których 
ciągle tkwi głód sportowej rywalizacji.

Oldbojsi z Sadów pomimo młodego wieku mogą pochwalić 
się kilkoma sukcesami, w tym m. in. zajęciem po rundzie za-
sadniczej drugiego miejsca w ligowej tabeli. Obecnie w druży-
nie gra 30 zawodników. Treningi odbywają się dwa razy w ty-
godniu, w środę i niedzielę. Drużyna OBS wspiera również 
młodych piłkarzy UKS 2007 Lusowo, udostępniając im bo-
isko, które dzięki temu jest w 100 % wykorzystywane.

Old Boys Sady wspiera Gmina Tarnowo Podgórne oraz fir-
my ORBUD, Gusma, Lisner i Bostik.

~ Ania Lis

Zwycięstwo w regatach o Puchar Prezydenta Miasta 
Gdańska to pierwszy udany start Leona Jankowskiego 
po wznowieniu rywalizacji zawieszonej z powodu pan-

demii koronawirusa. Pochodzący z Lusówka windsurfer wy-
startował na większym żaglu w kategorii Bic Techno 293 5.8 
i na siedem wyścigów wygrał aż sześć. W jedynym wyścigu, 
którego nie wygrał, zajął drugie miejsce. 

Pucharowe zmagania w klasach techno rozpoczęły się 8 lip-
ca i trwały dwa dni. Rozegrano je na wodach Zatoki Gdań-
skiej obok rozlewiska Wisły Śmiałej. Dwa tygodnie później 
zawodnik sekcji żeglarskie poznańskiego AZS-u wystartował 
w czwartej edycji regat o Puchar Puckiego Klubu Żeglarskie-
go „NA FALI 2020”. W klasie techno 5.8 wystartowało dwu-
dziestu jeden młodych żeglarzy. Leon po dwudniowej zaciętej 
rywalizacji, ośmiu wyścigach zajął trzecie miejsce.

~ Ania Lis

Na fali

W poprzednim numerze omyłkowo wydrukowaliśmy archiwalny artykuł na temat zakończenia sezonu w Tarnovii II. 
Przepraszamy!
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WZP.6721.9.2020
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Po-
znańskiej w Lusowie

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 usta-
wy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr 
XXVI/424/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przystą-
pienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów przy ul. Poznańskiej w Lusowie. 
Szczegółowy zakres przestrzenny opracowania planu przed-
stawia załącznik nr 1 do ww. uchwały. Uchwała dostępna jest 
m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej. 

W związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospoli-
tej Polskiej stanem epidemii, zainteresowani mogą zapoznać 
się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu, po 
wcześniejszym uzgodnieniu drogą telefoniczną (tel. 61 8959 
269) lub drogą elektroniczną, po uprzednim wysłaniu prośby 
na adres: wzp@tarnowo-podgorne.pl oraz na stronie interne-
towej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarno-
wo Podgórne, pod adresem: http://bip2.tarnowo-podgorne.pl.

Wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy skła-
dać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Po-
znańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 18 
września 2020 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również 
wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podaw-
czej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 
r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących za-
dania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. 
zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

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

WZP.6721.17.2019
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
przy ul. Leśnej i ul. Edmundowskiej w Jankowicach

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 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. 
U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do pu-
blicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Leśnej i ul. 
Edmundowskiej w Jankowicach wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko w dniach od 7 września 2020 r. do 28 września 
2020 r., ul. Poznańska 115 (budynek A), pokój 13, w godzinach 
pracy urzędu. Jednocześnie w związku z wprowadzonym na ob-
szarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii informuję, 
że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumenta-
cją 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 In-
formacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pod ad-
resem: http://bip2.tarnowo-podgorne.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projek-
cie planu miejscowego odbędzie się w dniu 14 września 2020 r. 
w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godzinie 
16:00.

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

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strate-
gicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zain-
teresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją spra-
wy 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 
14 października 2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne.

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

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

kowa 148, tel. 61 8161 159, biuro@pwprojekt.pl
  Biuro Ogłoszeń RESO – Przeźmierowo, ul. Poznańska 17,  

tel. 604 372 440, biuro.ogloszen.reso@wp.pl
 Sklep „Dobre Okna” – Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A
Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma. 
Okładka:  Okolice Lusowa, fot. J. Pluciński

DAM PRACĘ
• SERWISANTA URZĄDZEŃ 
CHŁODNICZYCH- klimatyzacje 
- pełen etat - przyjmę  602-648-
644 
• Przyjmę do pracy w Hotelu Gla-
mour.Dział- Hotel. Stanowisko- 
Pokojowa. Kontakt. Hotel Gla-
mour, Przeźmierowo, Rynkowa 
95, tel. 61 814 15 35

• Potrzebne osoby do zbioru 
śliwek koło Tarnowa Podgórne-
go - od połowy sierpnia do końca 
września. Kontakt: tel. 517 553 
033, 695 553 953. 
• PILNIE POSZUKUJĘ KIEROW-
CY KA C LUB CE. MOŻE BYĆ 
EMERYT, TARNOWO PODGÓR-
NE, TEL 601 703 448
• Salon fryzjersko-kosmetyczny 
zatrudni fryzjera/fryzjerkę. Pra-
ca w Przeźmierowie, tel. 609 660 
208

• Przyjmę kierowcą emeryta kat. 
C+E, 609 659 932 

SZUKAM PRACY
• Posprzątam biuro, dom, wysta-
wię fakturę. tel. 502 477 893
• Zaopiekuję się osobą starszą 
lub chorą w pełnym wymiarze 
godzin. Posiadam doświadcze-
nie. Tel. 533-696-051 
• Zaopiekuję się dzieckiem lub 
dziećmi w pełnym wymiarze go-

dzin. Posiadam doświadczenie. 
Tel. 533-696-051 
• Wykonam wszystkie prace 
ogrodowe. Tel. 667 069 745.
• Potnę drewno , tel 667 069 745
• Zaopiekuję się dzieckiem 
w pełnym wymiarze godzin. Po-
siadam doświadczenie. Tel 507-
214-743
• Podejmę się prac ogrodowych, 
tel. 503 008 671

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

i jej najbliższym
serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci MAMY

składa dyrekcja, nauczyciele i pracownicy  
ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Integracji Europejskiej

w Tarnowie Podgórnym

Z dużym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

śp. Zbigniewa Dłużniewskiego
Radnego Gminy Tarnowo Podgórnego I kadencji

Żołnierza Armii Andresa, uczestnika bitwy o Monte Cassino 
Współzałożyciela Kurkowego Bractwa Strzeleckiego  

w Tarnowie Podgórnym
Społecznika, aktywnie uczestniczącego  

w życiu Gminy Tarnowo Podgórne

Rodzinie i przyjaciołom składamy serdeczne wyrazy 
współczucia

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka  
z pracownikami Urzędu Gminy,

Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba  
z Radnymi oraz Sołtysi

Rodzinie 

śp. Zbigniewa Dłużniewskiego 

Żołnierza Armii Andersa, 
uczestnika walk o Monte Cassino, 

Radnego Gminy Tarnowo Podgórne I kadencji.

Wyrazy współczucia składa 
sołtys Mieczysław Paczkowski Rada Sołecka  

oraz Radni z Baranowa.

Ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszego brata 
kurkowego 

Śp. Zbigniewa Dłużniewskiego

Członka założycielskiego Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego w Tarnowie Podgórnym, 

uczestnika walk o Monte Cassino i wyzwolenia Bolonii.
Cześć jego pamięci!

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowie Podgórnym

Z ogromnym żalem żegnamy naszego brata 

śp. Przemysława Pomiana

Wiceprezesa Okręgu Szamotulskiego, Członka 
założycielskiego, od 24 lat związanego z Kurkowym 

Bractwem Strzeleckim w Tarnowie Podgórnym. Króla 
zielonoświątkowego AD 2006 i 2007. Odznaczonego 
Krzyżem Komandorii Zjednoczenia Kurkowych Bractw 

Strzeleckich RP oraz Złotym Krzyżem Zasługi dla 
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowie Podgórnym. 

Cześć jego pamięci!
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowie Podgórnym 

Z głębokim  żalem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci naszej koleźanki 

 ś + p  JADWIGI JANECZEK
Członkini Zarządu Koła Seniorów w Baranowie

 
Rodzinie i bliskim wyrazy szczerego współczucia składają

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

Operator maszyn  
produkcyjno–pakujących

Opis stanowiska
•  Obsługa zautomatyzowanych linii produkcyjnych i innych 

urządzeń pakujących,
•  Bieżąca kontrola procesu produkcyjnego, raportowanie 

danych produkcyjnych,
•  Diagnostyka usterek maszyn, urządzeń i pomoc w ich 

usuwaniu,
•  Koordynacja okresowych przeglądów oraz konserwacji 

maszyn i narzędzi,
• Dbanie o stan techniczny maszyn. 

Wymagania
•  Preferowane wykształcenie w kierunku mechanicznym,
•  Mile widziana doświadczenie w pracy na podobnym 

stanowisku,
• Umiejętność rozwiązywania problemów,
•  Sumienność, umiejętność pracy w zespole, dobra 

organizacja pracy własnej,
•  Samodzielność w działaniu, podejmowaniu decyzji i 

odpowiedzialność,
• Dyspozycyjność do pracy w systemie 3-zmianowym,
•  Uprawnienia do obsługi wózków widłowych (uprawnienia 

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

Oferujemy
•  Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę  

w firmie o silnej pozycji rynkowej,
• Dużą samodzielność w wykonywaniu zadań,
•  Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
•  Benefity pozapłacowe: opieka medyczna LuxMed, 

karta MultiSport, bony świąteczne.

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

Konfekcjoner 
galanterii  

Opis stanowiska
•  Zdobienie, składanie i konfekcjono-

wanie kartek okolicznościowych,
•  Kompletowanie zestawów i pako-

wanie w kartony zbiorcze,
• Przygotowanie towaru do wysyłki.

Wymagania
• Zdolności manualne,
•  Solidność i zaangażowanie w 

wykonywaniu powierzonych obo-
wiązków,

•  Dokładność, odpowiedzialność, 
uczciwość i sumienność.

Oferujemy
•  Stabilne zatrudnienie w oparciu o 

umowę o pracę w firmie o silnej 
pozycji rynkowej,

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

netto/1h) oraz system premiowy,
•  Benefity pozapłacowe: opieka me-

dyczna LuxMed, karta MultiSport, 
• Bony świąteczne. 

 Magazynier
Opis stanowiska

•  Przygotowanie towaru do wysyłki  
zgodnie z dokumentają produkcyj-
ną oraz wysyłkową,

• Obsługa wózka widłowego.

Wymagania
•  Uprawnienia do obsługi wózka 

widłowego (wysokie składowanie),
•  Bardzo dobra organizacja pracy 

własnej i samodzielność w działa-
niu,

• Umiejętność pracy w zespole,
•  Doświadczenie na podobnym 

stanowisku będzie dodatkowym 
atutem.

Oferujemy
•  Stabilne zatrudnienie w oparciu o 

umowę o pracę w firmie o silnej 
pozycji rynkowej,

•  Benefity pozapłacowe: opieka me-
dyczna LuxMed, karta MultiSport, 

• Bony świąteczne.

Opis stano 
Portier

Opis stanowiska
•  Dozór i ochrona obiektu oraz terenu 

przynależnego do firmy,
•  Wykonywanie drobnych prac po-

rządkowych, konserwatorskich,
•  Monitoring systemu alarmowego, 

pilnowanie porządku na terenie 
obiektu,

•  Ewidencja przepływu pojazdów na 
terenie firmy. 

Wymagania
•  Gotowość do podjęcia pracy w 

systemie 3-zmianowym,
•  Solidność i zaangażowanie w wyko-

nywaniu powierzonych obowiązków,
•  Dyspozycyjność i chęć podjęcia 

pracy od zaraz,
•  Dokładność, odpowiedzialność, 

uczciwość i sumienność,
• Wysoki poziom kultury osobistej,
•  Chętnie zatrudnimy emerytów/

rencistów.
Oferujemy

•  Stabilne zatrudnienie w oparciu o 
umowę o pracę w firmie o silnej 
pozycji rynkowej,

•  Benefity pozapłacowe: opieka me-
dyczna LuxMed, karta MultiSport, 
bony świąteczne.

Aplikacje (CV wraz ze zdjęciem i list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres  
e-mail: praca@pol-mak.com.pl  Informujemy, iż skontaktujemy się telefonicznie tylko z wybranymi kandydatami.

Zakład Poligraficzny POL-MAK to dynamiczne, nowocześnie zarządzane przedsiębiorstwo produkcyjne, oferujące szeroki asortyment wyrobów papierniczych – serwetki  
dekoracyjne, talerzyki, kubeczki, kartki okolicznościowe, torby ozdobne, papiery ozdobne oraz artykuły szkolne. Firma rodzinna z 33-letnią tradycją utrzymuje wysokie tempo rozwoju. 

Nowoczesny park maszynowy, w połączeniu z grupą wyspocjalizowanych pracowników, pozwala skutecznie konkurować w Polsce jak również na rynkach światowych.

tel. 512 972 467 tel. 512 972 467 tel. 512 972 482 tel. 512 972 482

Zatrudnimy osoby  
do sprzątania Term 
w Tarnowie Podgór-

nym

Tel. 61 222 60 50

Nowa restauracja  
w Tarnowie Podg. 

zatrudni 

KUCHARZY 

TEL. 604-971-740

PILNIE POSZUKUJĘ 
KIEROWCY  
KAT. C LUB CE

MOŻE BYĆ EMERYT, 
TARNOWO PODGÓRNE, 

TEL. 601 703 448
KOREPETYCJE  

MATEMATYKA  
- SZKOŁA PODSTAWOWA
TEL 667 329 730

PIANINO SPRZEDAM
Rönisch polskrzydło

693 868 731

NOWY SALON OPTYCZNY 

UL.SZKOLNA 2B, ROKIETNICA

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

NA OPRAWKI

RABAT

kom. 602 659 208tel. 517 553 033

SPRZEDAŻ ŚLIWEK
węgierek na powidła

Zamówienia

Prosto z sadu
przez cały wrzesień
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BIURO RACHUNKOWO-KSIĘGOWE
Kompleksowa obsługa księgowa - ZUS - Płace

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

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

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

WELTENWELTEN

BIURO
OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI,

DORADZTWO KREDYTOWE
LICENCJA ZAWODOWA NR 7225 

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

tel. 607 267 733

Sprzedam apartament
w zabudowie szeregowej

w Tarnowie Podgórnym na os. Zielony Gród 
tel. 799 972 013

WYNAJMĘ MIESZKANIE
oraz budynek 100 m2, Ceradz Kościelny

KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ  
SZEREGOWĄ LUB WOLNOSTOJĄCĄ  

W PRZEŹMIEROWIE NA OS. PTASIM
503 379 173

SPRZEDAM
tel. 602 454 507

Sprzedam
ziemię rolną

792 800 950, 510 469 107

3,13 ha z opcją zabudowy
Jędrzejewo, gmina Czarnków

603 635 878

MYCIE OKIEN
Eko 21Dom

 SPRZĄTANIE

www.ekodom21.pl

  biur    domów   firm

Profesjonalne i kompleksowe

PIERWSZA LEKCJA GRATIS!

575 400 141
szkola@extra-english.pl
www.extra-english.pl

Alicja Marciniak

Baranowo, Wypoczynkowa 43



sierpień 2020 | sąsiadka~czytaj |    39

~ reklamy



40    | sąsiadka~czytaj | sierpień 2020

~ reklamy

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

DRZEWA
WSZYSTKO CO Z NIMI ZWIĄZANE ORAZ

PIELĘGNACJA OBSZARU ZIELENI

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

• OŚWIETLENIE DRZEW •

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

tel. 883 979 808

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
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Nowe instalacje
Modernizacja i remont

Usuwanie usterek
Pomiary

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

tel. 691 494 447

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

UL. ROLNA 8

600 45 37 27

BRUKARSTWO
KOMPLEKSOWO

514 676 041

SOLIDNIE

 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 

PRODUCENT
KONKURENCYJNE CENY

telefon:
602765629/693345172

SPRZEDAŻ PELETU
OPAŁOWEGO

PROFESJONALNE I KOMPLEKSOWE  

UKŁADANIE KOSTKI
Krótkie terminy realizacji

Tel. 793 474 303

Podnośniki
koszowe

tel. 608 443 604

Wycinanie
i przycinanie drzew

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

696 017 449
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych

(sklepowych, gastronomicznych)

AUDI A3, 2016
salon, bogate wyposaż,  
czarne, serwisowane

604 323 820
• BUDOWLANE • HODOWLANE •

OGRODZENIA Z SIATKI LEŚNEJ

tel. 792 019 993, 510 709 601

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

tel. 694 99 88 21
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Gabinet Psiej Urody

Profesjonalne studio dla psów i kotów
oraz butik z akcesoriami

ZAPISYTELEFONICZNE

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

ZAPRASZAMY

DO SALONU!

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

   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

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

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

PODSTAWOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

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

Działkę budowlaną  
w Tarnowie Podg. 
sprzedam 740 m2

604 323 820
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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

KÄRCHER

607 95 11 50

MYCIE KOSTKI
BRUKOWEJ i ELEWACJI

GORĄCĄ WODĄ

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 11-18, 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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ul. Pietrusińskiego 34
61-418 Poznań

tel. 794 706 702
601 219 164

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

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

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

biuro@e-agar.pl

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

agarbaranowo@e-agar.pl

ul. Pietrusińskiego 34
61-418 Poznań

tel. 794 706 702
601 219 164

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

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

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

biuro@e-agar.pl

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

agarbaranowo@e-agar.pl

ul. Pietrusińskiego 34
61-418 Poznań

tel. 794 706 702
601 219 164

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

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

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

biuro@e-agar.pl

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

agarbaranowo@e-agar.pl

1a. 1b.

2a. 2b.

3b.3a.

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

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

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

OKNA • ROLETY
NAPRAWA
665 356 318

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

Prosimy o telefoniczne umawianie wizyt.
pn-pt 1000-1700, sob. 1000-1200

Gabinet Weterynaryjny „WolVet”

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

lek. wet. Michał Woliński

Zapraszamy

KÄRCHER

609 036 745

Pranie oraz czyszczenie
dywanów, wykładzin,
mebli tapicerowanych

• NACZYŃ SZYJNYCH  (prawa i lewa strona)  55 zł
• NACZYŃ ŻYLNYCH KOŃCZYN DOLNYCH  (dwie nogi)  55 zł
• NACZYŃ TĘTNICZYCH KOŃCZYN DOLNYCH  (dwie nogi)  55 zł
• USG PIERSI  z opisem dr. nauk med. spec. kardiologa  55 zł
•  USG STAWÓW  (biodrowych, kolanowych, barkowych, łokciowych)  

z opisem lek. med. specjalisty radiologa  55 zł
• USG AORTY BRZUSZNEJ  55 zł
•  USG TĘTNIC NERKOWYCH  z opisem lek med. specjalisty radiologa  55 zł
• USG NEREK  z opisem lek. med. specjalisty radiologa  55 zł
• USG PŁUC  z opisem lek. med. specjalisty radiologa  55 zł
•  USG TARCZYCY   (nie wykonujemy USG tarczycy u pacjentow po operacji tarczycy)  

z opisem lek. med. specjalisty radiologa  55 zł

Badania odbędą się  4.09.2020 - piątek godz. 8.00
NZOZ Poznańskie Centrum Zdrowia

ul. Sportowa 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, tel.: 61 663 64 20

USG DOPPLER COLOR przepływów i drożności  
(cena z opisem dr. n. med. specjalisty radiologa)
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BIURO RACHUNKOWE

KAIZEN
• USŁUGI KSIĘGOWE

• OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA •

• BEZPŁATNA POMOC PRZY
ZAKŁADANIU DZIAŁALNOŚCI

GOSPODARCZEJ •

PIERWSZY MIESIĄC
OBSŁUGI 50% RABATU!

BARANOWO, UL. SŁONECZNA 12
TEL. 667 117 377

WWW.BIURO-KAIZEN.PL

BIURO RACHUNKOWE

KAIZEN
• USŁUGI KSIĘGOWE

• OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA •

ZAKŁADANIU DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ •

PIERWSZY MIESIĄC
OBSŁUGI 50% RABATU!

BARANOWO, UL. SŁONECZNA 12
TEL. 667 117 377

WWW.BIURO-KAIZEN.PL

PSYCHOLOG
ZABURZENIA LĘKOWE
www.malgorzataremlein.pl

660 140 488

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

Profesjonalna
opieka

stomatologiczna

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

specjalista protetyk

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!

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

CZYSZCZENIE 

603 635 878

dywany
fotele

MYCIE
elewacji
dachówki

kostki bruk.
ogrodzeń

wykładziny
krzesła

Eko 21Dom

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

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

               Gabinet
neurologopedyczny

Zapraszam!
Rejestracja telefoniczna: 790 775 791

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

w w w . s i l n a m o w a . p l
• Reportaże
• Kursy fotogra�i

605 188 010
kxrx@wp.pl

www.krfoto.pl
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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!

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24hPSYCHOLOG
www.malgorzataremlein.pl

tel. 660 140 488

ASERTYWNOŚĆ
USŁUGI

DEKARSKO-BLACHARSKIE
naprawy i remonty

dachów • balkonów • tarasów

666 072 710

Sprzedam 
klimatyzator 

przenośny
603 083 347
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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

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832

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

• piec koza • rower męski •
• stół warsztatowy oraz wagę stojącą •

SPRZEDAM

tel. 799 972 013



KONCERT DLA MIESZKAŃCÓW Z OKAZJI
40. ROCZNICY
PODPISANIA 
POROZUMIEŃ
SIERPNIOWYCH
godz. 20.00 (Hala sportowa ZST)

Bezpłatne wejściówki na koncert do odbioru w GOK 
SEZAM TP i Przeźmierowo w pon. 17 sierpnia w g. 17-19. 
Liczba miejsc ograniczona, wejście tylko z wejściówką. 
Jedna osoba może odebrać maks. 2 wejściówki.

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE TADEUSZ CZAJKA 
ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW NA

UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE 
TABLIC Z NAZWAMI ALEI I ROND 

W TARNOWIE PODGÓRNYM
Aleja Samorządności, ronda imienia: Profesora Jerzego Regulskiego,

Prezydenta Pawła Adamowicza i Gmin Partnerskich

godz. 12.00 (Rondo przy ul. Rokietnicka/Al. Samorządności)

31 sierpnia 2020


