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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!
Zrobiliśmy to! Oczywiście w reżimie sanitarnym, 
przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. 31 sierpnia, 
w 40 rocznicę podpisania Porozumień sierpniowych 
i 30-lecie samorządu gminnego, podpisaliśmy umo-
wę partnerską z Szemudem, odsłoniliśmy tablice 
z nazwami rond i wschodniej obwodnicy Tarnowa 
Podgórnego, otworzyliśmy Zespół Szkół Technicz-
nych, a wieczorem – wysłuchaliśmy koncertu „Gło-
sy Solidarności’. Był to dzień pełen radości, dumy 
i wzruszenia. Zapraszamy do przeczytania relacji 
z tych wydarzeń.
Zapraszamy na wydarzenia kulturalne i sportowe 
na terenie naszej Gminy – organizatorzy zapewnia-
ją bezpieczne warunki, proszę sprawdzić jak wiele 
(znów!) się u nas dzieje. Ponadto korzystajmy z ostat-
nich letnich promieni słońca, podziwiajmy pierwsze 
jesienne kolory – spacerujmy dla zdrowia!
Do zobaczenia!

~ Agnieszka Rzeźnik, Redaktor naczelna

Program profilaktyki  
i wczesnego wykrywania 
chorób układu moczowo-
płciowego mężczyzn

Jesteś mieszkańcem Gminy Tarnowo Podgórne? Jesteś 
mężczyzną powyżej 50. roku życia? Weź udział w ba-
daniu poziomu PSA. Program profilaktyki i wczesnego 

wykrywania chorób układu moczowo-płciowego mężczyzn 
finansowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopol-
skiego.

Spotkanie edukacyjne odbędzie się 23 września o godz. 
13.00 (przewidywany czas trwania to ok. 20 min.). 

Pobranie krwi odbędzie się 1 października w godz. 10.00-
12.00.

Panowie z podwyższonym wynikiem będą zapraszani na 
konsultację urologiczną z możliwością bezpłatnego przepro-
wadzenia dalszych badań diagnostycznych (np. biopsji). 

Ze względu na obecną sytuacją epidemiczną informuje-
my, że podczas spotkań i pobierania krwi zostaną zachowane 
wszelkie zalecane środki ostrożności. W związku z tym pro-
simy, aby na spotkanie edukacyjne oraz pobranie krwi do ba-
dania uczestnicy przychodzili w maseczkach, a także w miarę 
możliwości ze swoimi długopisami. 

Zapisy przyjmuje Kierownik Wydziału Spraw Obywatel-
skich Daria Kwiatkowska (nr tel. 61 89 59 209) w godzinach 
pracy Urzędu. 

~ wso
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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 planowane są zmiany 
w sposobie obsługi klientów 
w Urzędzie Gminy? 

Taki szczególny tryb obowiązuje w związku z panującą pandemią. Ob-
sługa klientów odbywa się w dwóch wydzielonych pomieszczeniach 
w Urzędzie Gminy: w budynku A – w śluzie w wejściu, w budynku 

C – w holu. Przy załatwianiu spraw obowiązuje korzystanie z płynów de-
zynfekujących, konieczne jest zasłonięcie nosa i ust. Obsługa odbywa się na 
bieżąco, ale dla usprawnienia tej procedury bardzo prosimy o wcześniejsze 
telefoniczne umawianie wizyty z pracownikami merytorycznymi – wtedy 
zminimalizujemy ryzyko czekania przed Urzędem. Prosimy, by dla komfortu 
obsługi w tych wyznaczonych przestrzeniach przebywała tylko osoba/osoby, 
załatwiające konkretną sprawę. 

Podobne zasady reżimu sanitarnego obowiązują również w Filii Urzędu 
w Przeźmierowie. 

Zdaję sobie sprawę, że nie są to komfortowe warunki obsługi, jednak 
wprowadziliśmy je w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo. Obserwujemy 
rozwój pandemii i dostosowujemy nasz tryb działania do obowiązujących 
obostrzeń. Dziękuję za zrozumienie. 

W naborze do szkół ponadpodstawowych nie można było wprowa-
dzić preferencji związanych z miejscem zamieszkania. Przypomi-
nam, że Technikum i Szkoła Branżowa I st. w Tarnowie Podgór-

nym, podobnie jak tarnowskie Liceum, uczestniczyły w naborze łączonym 
do placówek w Poznaniu i Powiecie Poznańskim. Młodzi mieszkańcy naszej 
Gminy, tworząc listę swoich wymarzonych szkół, mogli zatem wskazywać 
wszystkie placówki, uczestniczące w naborze. I rzeczywiście wybierali nie 
tylko szkoły z naszej Gminy, ale również placówki poznańskie. Podobnie 
uczniowie szkół spoza Gminy mogli – na takich samych zasadach –  ubiegać 
się o miejsce w tarnowskich szkołach: liceum, technikum czy szkole bran-
żowej. 

Cieszę się, że oferta Zespołu Szkół Technicznych spotkała się z tak dużym 
odzewem – Technikum było na drugim miejscu pod względem liczby kan-
dydatów na jedno miejsce. Naszą ambicją jest to, by również ta szkoła przy-
ciągała najlepszych. 

Dlaczego dzieci mieszkające na 
terenie naszej Gminy nie miały 
preferencji w rekrutacji do Zespołu 
Szkół Technicznych?
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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

Ogłoszono przetarg na remont dachu szkoły podsta-
wowej

Batorowo
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

Trwa przygotowanie procedury przetargowej na rozbu-
dowę remizy 

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)

Najpierw kontakty pomiędzy Gminą Tarnowo Podgórne a Gminą Szemud 
zaowocowały podpisaniem w kwietniu 2017 r. listu intencyjnego. Potem 
naszą współpracę zacieśnialiśmy. Do Szemudu na zawody pojechali nasi 

młodzi piłkarze, a „Lusowiacy” zaprezentowali dożynkowe obrzędy na tamtejszych 
Gminnych Dożynkach. Natomiast delegacje z Szemudu uczestniczą w międzynaro-
dowych konferencjach organizowanych podczas naszych Dni Gminy. Ponadto we 
wspólnych spotkaniach udział biorą samorządowcy, radni i sołtysi. 

Przyszedł zatem czas, by tę znajomość sformalizować umową partnerską, która 
ma współpracę umacniać, dając podstawę do dalszych działań. Dokument podpisali 
Wójt Tadeusz Czajka oraz Wójt Szemudu Ryszard Kalkowski, a uroczystość odbyła 
się 31 sierpnia w Pałacu Jankowice. 

Po wymianie dokumentów i flag gminnych nastąpiło – tradycyjne dla Szemudu 
– zażycie tabaki. A część oficjalną zakończył krótki koncert w wykonaniu pianisty 
Marcina Dęgi.  ~ ARz

Umowa z tabaką w tle

Od lewej: Przewodnicząca Rady Gminy Tarnowo Podgórne Krystyna Semba, Wójt Tarnowa 
Podgórne Tadeusz Czajka, Wójt Szemudu Ryszard Kalkowski, Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Szemud Witold Hoppa

Bezpłatna opieka 
psychoterapeutyczna

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Sanitatis zaprasza do udziału 
w projekcie, który kierowany jest do dzieci i młodzieży doświadczonych lub 
zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu chorób/zaburzeń psychicz-

nych, kryzysów życiowych czy też problemów emocjonalnych. 
Udział mogą wziąć osoby, które spełniają następujące warunki:
• nie mają ukończonego 18 roku życia,
• mieszkają na terenie powiatu poznańskiego (Gmina Tarnowo Podgórne),
•  pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wyklu-

czeniem społecznym,
•  borykają się m.in. z zaburzeniami zachowania, problemami emocjonalnymi, 

problemami w szkole.
Partnerem projektu jest Fundacja Akme. Projekt „Środowiskowe Centrum Zdro-

wia Psychicznego SANITATIS w Powiecie Poznańskim” jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej 
informacji: www.sanitatis.com.pl 

~ ARz
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Trzy nowe ronda w Tarnowie Pod-
górnym i wschodnia obwodnica 
mają swoje imiona – Rada Gmi-

ny przychyliła się do wniosku Wójta Ta-
deusza Czajki, by poprzez nazwy uczcić 
przypadający w tym roku jubileusz 
30-lecia samorządu gminnego. Uroczy-
stość odsłonięcia tablic z nazwami miała 
miejsce 31 sierpnia – datę wybrano nie-
przypadkowo: tego dnia przypadała 40. 
rocznica podpisania Porozumień sierp-
niowych. 

Na zaproszenie Wójta odpowiedzie-
li m.in. Poseł na Sejm Piotr Adamo-
wicz, Wójt Kaźmierza Zenon Gałka, 
Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna 
Semba i radni oraz Prezes Zarządu WO-
KISS Maciej Kozik. Przyjechały także 
delegacje oficjalne z Barda i Szemudu.

Wschodnia obwodnica Tarnowa Pod-
górnego to aleja Samorządności. Nada-
nie tej nazwy w roku jubileuszowym 
30-lecia samorządu gminnego ma sym-
boliczne znaczenie – ma przypominać, 
że u podstaw sukcesu naszej Gminy leży 
możliwość samodzielnego decydowania 
przez nas, mieszkańców, o kierunkach 
rozwoju naszej społeczności lokalnej. 
Przemawiając podczas odsłaniania ta-
blicy Wójt Tadeusz Czajka podkreślił, 
że taka nazwa ma w przypadku tej dro-
gi jeszcze jedno znaczenie – inwestycja 
została zrealizowana wyłącznie ze środ-
ków gminnych, gdyż wniosek o dofinan-
sowanie z budżetu państwa, który prze-
szedł pozytywnie wszystkie weryfikacje, 
został decyzją premiera odrzucony (pi-
saliśmy o tym w zeszłym roku w majo-
wym numerze „Sąsiadki-Czytaj”). 

Rondo na ul. Rokietnickiej otrzyma-
ło imię prof. Jerzego Regulskiego, który 

był zaangażowany w tworzenie struktur 
nowoczesnego samorządu. Jego sylwet-
kę i osiągnięcia krótko przypomniał ze-
branym Wójt Tadeusz Czajka.

Kolejne rondo (na ul. Rolnej) otrzy-
mało imię Prezydenta Gdańska Pawła 
Adamowicza. Jak powiedział Wójt Ta-
deusz Czajka: – Tej nazwy nie powinno 
być, ponieważ Prezydent Adamowicz po-
winien żyć i nadal pracować dla swoje-
go ukochanego miasta i dla rozwoju sa-
morządności w Polsce. Głos zabrał także 
Poseł na Sejm RP Piotr Adamowicz, brat 
śp. Prezydenta, który podziękował za 
uhonorowanie pamięci brata. Podkreślił 
także, że naszą Ojczyznę tworzą małe 
ojczyzny – gminy i zwrócił uwagę na 
współczesne problemy samorządów, na 
które państwa przerzuca kolejne zada-
nia, ale nie przekazuje wystarczających 
środków na ich realizację. Listy przysła-
ły także Posłanka do Parlamentu Euro-

pejskiego Magdalena Adamowicz (żona 
śp. Prezydenta) oraz Prezydent Gdańska 
Aleksandra Dulkiewicz. 

Tablicę z nazwą ronda na ul. Poznań-
skiej/ Wierzbowej – Gmin partnerskich 
– odsłonili wspólnie Wójt Tadeusz 
Czajka i reprezentanci naszych partner-
skich gmin Burmistrz Barda Krzysztof 
Żegański oraz Wójt Szemudu Ryszard 
Kalkowski. Nasza Gmina ma 11 oficjal-
nych partnerów – różne są genezy tych 
kontaktów (akcje pomocowe, współpra-
ca mieszkańców, kontakty samorządow-
ców) i różny staż współpracy – pierw-
sze umowy podpisaliśmy już w 1995 
z holenderskim Norg/Noordenveld i nie-
mieckim Fronreute, a ostatnio zaledwie 
dwie godziny przed odsłonięciem tablic 
– z kaszubską Gminą Szemud.

~ ARz
Dziękujemy Policji i Straży Gminnej za 

pomoc przy zapewnieniu bezpieczeństwa na 
czas uroczystości. 

~ aktualności

W ostatnią wakacyjną sobotę, 29 sierpnia, Stowarzyszenie „Dar Serc” za-
prosiło na kolejną akcję honorowego krwiodawstwa. – Cieszę się, że po-
znańskie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa pozwo-

liło na zorganizowanie akcji w Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie Podgórnym 
– mówi Wojciech Janczewski, Wiceprzewodniczący Rady Gminy i Prezes „Daru 
Serc”. – W ten sposób mogliśmy przyjąć wszystkich, którzy chcieli oddać krew. 

Przyszło 115 osób, z czego po wywiadzie lekarskim krew oddały 84 osoby (35 
nowych!). Zebrano aż 37,8 l. Oznacza to, że dotychczas na akcjach Stowarzyszenia 
„Dar Serc” zebrano łącznie 4705 litrów krwi. 

– Dziękuję wszystkim krwiodawcom, sponsorom, partnerom Stowarzyszenia oraz 
wszystkim, którzy promują honorowe krwiodawstwo – mówi Wojciech Janczewski. 
– Już dziś zapraszam na kolejną akcję, która odbędzie się 21 listopada, również 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie Podgórnym. ~ ARz 

Ronda i obwodnica mają swoich patronów

Od lewej: Poseł Piotr Adamowicz, Wójt Tadeusz Czajka, Przewodnicząca Krystyna Semba, Bur-
mistrz Krzysztof Żegański, Wójt Ryszard Kalkowski.

Cenne litry zebrane!
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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

Zakończono remont szatni OSiR przy szkole podstawo-
wej

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

Zlecono projektowanie boiska wielofunkcyjnego

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

Wydział Podatków Lokalnych 
przypomina

Przypominamy, że 15 września przypada termin płatności:
• III raty podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
• IX raty podatku od nieruchomości od osób prawnych,
• III raty podatku rolnego,
• III raty podatku leśnego od osób fizycznych,
• IX raty podatku leśnego od osób prawnych,
• II raty podatku od środków transportowych,
•  VIII raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za miesiąc wrze-

sień br.
Niezapłacenie podatku lokalnego w ustawowym terminie jest zaległością podat-

kową i podlega egzekucji wraz z należnymi odsetkami. Stawka odsetek od zaległo-
ści podatkowych w stosunku rocznym wynosi 8,00 % kwoty zaległości w skali roku 
(Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie stawki od-
setek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od 
zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości 
podatkowych – M.P. z 2016r., poz. 20). 

W związku ze stanem epidemii nadal pozostaje zawieszony pobór podatków przez 
sołtysów. Obecnie najbezpieczniejszym sposobem regulowania należności podatko-
wych jest dokonanie przelewu bankowego na konto podane w decyzji podatkowej. 
Prosimy dla wspólnego bezpieczeństwa wybierać (w miarę możliwości) taką formę 
transakcji bezgotówkowej.

Informujemy jednocześnie, że Punkt Kasowy Banku Śląskiego Oddział w Tar-
nowie Podgórnym, który znajdował się w Urzędzie Gminy, został decyzją banku 
(w czerwcu br.) zlikwidowany. Bezprowizyjnych wpłat gotówki na rzecz Gminy 
Tarnowo Podgórne można nadal dokonywać w oddziałach banku.

~ Jarosław Kabaciński, Wydziału Podatków Lokalnych

Konkurs „Samorząd Promujący 
Zdrowie” stanowi część Ogól-
nopolskiego Programu Certyfi-

kacyjnego „Wysoka Jakość w Ochronie 
Zdrowia”. Nagradzane są w nim samo-
rządy, które podejmują efektywne, no-
woczesne i skuteczne działania na rzecz 
rozwoju ochrony zdrowia, profilaktyki 
zdrowego stylu życia, promocji aktyw-
ności fizycznej i ekologii.

Certyfikaty i honorowe statuetki przy-
znane w ramach Konkursu zostały wrę-
czone na uroczystej Gali, zorganizo-
wanej 7 września w podwarszawskich 
Otrębusach. Certyfikat dla naszej Gmi-
ny odebrał Wójt Tadeusz Czajka. 

~ ARz

Promujemy zdrowie!



wrzesień  2020 | sąsiadka~czytaj |    7

~ aktualności

Kilka tygodni temu zaprosiliśmy 
mieszkańców do udziału w wir-
tualnym Festiwalu Talentów 

i Pasji! – Nie chcieliśmy narzucać ka-
tegorii, ani grup wiekowych. Byliśmy 
otwarci na wszystkie zainteresowania – 
wyjaśnia Wójt Tarnowa Podgórnego Ta-
deusz Czajka. – Odzew był bardzo duży, 
bo otrzymaliśmy aż 20 zgłoszeń! Krót-
kie filmiki prezentujące pasje i talenty 
uczestników zostały zamieszczone na fa-
cebookowej stronie festiwalu, a laureaci 
zostali wyłonieni w internetowym gło-
sowaniu. Oddano łącznie 1561 głosów. 
Co ciekawe, filmy z talentami i pasjami 
naszych mieszkańców oglądano łącznie 
przez 6700 minut, co daje blisko 112 go-
dzin, a przeliczając to jeszcze inaczej – 
ponad cztery i pół dnia! To dowodzi, że 
warto było pokazywać naszych miesz-
kańców szerszej publiczności. 

Spośród dwudziestu uczestników in-
ternauci wybrali najlepszą ósemkę lau-
reatów. 

I miejsce: Weronika Sobala
nagroda ufundowana przez Pałac Jan-

kowice 
Weronika wygrywa Festiwal Talen-

tów i Pasji liczbą 232 interakcji na fa-
cebooku, wyprzedzając swoich konku-
rentów aż o 33 głosy. Walka pomiędzy 
uczestnikami była widoczna do samego 
końca, ale głosujący docenili talent We-
roniki, która sama napisała tekst, muzy-
kę i wykonała swoją piosenkę. 

II miejsce: Gabriela i Kamil Mar-
szał

nagroda ufundowana przez Komuni-
kację Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS

Pasją rodzeństwa Marszał jest śpiew. 
Na swoim koncie mają liczne sukcesy 
a m.in. występ Kamila w programie te-
lewizyjnym The Voice Kids. 

III miejsce: Julia Kucemba
nagroda ufundowana przez Gminny 

Ośrodek Kultury SEZAM
Julia ma niezwykły talent do układa-

nia kubeczków. Zabawa ta polegająca 
na układaniu specjalnych plastikowych 
kubków w jak najkrótszym czasie, w jak 
najbardziej efektowny sposób. Julii zde-
cydowanie się to udaje. 

IV miejsce: Weronika Handkiewicz
nagroda ufundowana przez Tarnow-

skie Termy

Mają pasję! Mają talent!

Laureaci Festiwalu Talentów i Pasji, zorganizowanego przez Gminę Tarnowo Podgórne i Pałac 
Jankowice

Jej pasją i talentem jest tworzenie muzyki elektronicznej i alternatywnej. Swoją 
działalność na co dzień publikuje na swoim kanale na youtube oraz w innych ser-
wisach społecznościowych dla początkujących twórców. Weronika do zgłoszonego 
utworu sama napisała słowa, muzykę i stworzyła teledysk. Jak sama mówi – tworze-
nie muzyki sprawia jej wielką radość oraz pozwala przekazać emocje i myśli. 

V miejsce: Emilia Przybylska
nagroda ufundowana przez Tarnowską Gospodarkę Komunalną TP-KOM
Pasją Emilii jest Aerial Dance, czyli podgatunek tańca nowoczesnego, który roz-

począł swe istnieje w Stanach Zjednoczonych w latach 70. XX wieku. Choreografia 
obejmuje aparat oraz materiałowe szarfy, które często są przymocowane do sufitu, 
co pozwala wykonawcom wykorzystywać przestrzeń w trzech wymiarach. 

VI miejsce: Kamila Gdowska
nagroda ufundowana przez Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie
Pasją Kamili jest robienie od podstaw dla modeli koni kantary, siodła, derki oraz 

czapraki, czyli tak zwanego ubioru. Jak mówi laureatka, to zajęcie wymagające du-
żej precyzji, ale dające dużo zadowolenia i satysfakcji. 

VII miejsce: Magdalena Pawłowska
nagroda ufundowana przez Bibliotekę Publiczną Gminy Tarnowo Podgórne
Jej pasją jest szydełkowanie. Unikatowe postaci z bajek i nie tylko, które wykonu-

je, trafiły do domu niejednego z mieszkańców naszej Gminy. 
VIII miejsce: Hanna Jędrzejewska
nagroda ufundowana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne
Hania ma 11 lat i zaprezentowała mieszkańcom swoje dwa talenty – muzyczny 

oraz plastyczny. W czasie pandemii pokochała tworzenie makram, dlatego postano-
wiła pokazać kilka własnoręcznie wykonanych prac. Z drugiej zaś strony gra na pia-
ninie to również  pasji Hani, którą rozwija od dwóch lat. 

 
Gala festiwalowa odbyła się 24 sierpnia w Pałacu Jankowice. Poprowadził ją Wójt 

Tadeusz Czajka w towarzystwie Dyrektor Pałacu Moniki Rutkowskiej. Ze względu 
na pandemię wydarzenie transmitowane było na żywo w internecie, a oglądający na 
bieżąco składali laureatom gratulacje.

~ ARz/JZ
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Najpierw symboliczną wstęgę przecięto przed wejściem 
do budynku – wspólnie z Wójtem Tadeuszem Czaj-
ką dokonali tego: Starosta Poznański Jan Grabkow-

ski, Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba, Prezes 
Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ryszard Bal-
cerkiewicz, Sekretarz Gminy Oskar Cierpiszewski, Dyrektor 
Zespołu Szkół Technicznych Agata Herda, pełniący nadzór 
budowlany Błażej Mróz z Budconsult oraz przedstawiciele 
Wykonawcy – firmy Democo Polska: Artur Pluta i Jacek Go-
roński.

Potem goście przeszli do sali sportowej. Tu Wójt Tadeusz 
Czajka witając gości podkreślił, że realizacja takiego obiek-
tu jest efektem determinacji mieszkańców i przedsiębiorców. 
Propozycja uruchomienia nowoczesnej szkoły zawodowej pa-

dła ze strony przedsiębiorców, natomiast jej realizacja była 
możliwa dzięki poparciu mieszkańców (w badaniach opinii 
publicznej ta pozycja zyskiwała ponad 90 % akceptacji). Wójt 
podkreślił również szczególną rolę Ryszarda Balcerkiewicza, 
założyciela firm Balma i Noti, obecnego prezesa Tarnowskie-
go Stowarzyszenia Przedsiębiorców, oddanego całym sercem 
tej inicjatywie. Podziękował także Radnym Gminy obecnej 
i poprzedniej kadencji za przyjęcie tak ambitnego pomysłu 
i wspieranie go na każdym etapie realizacji. Wójt wspomniał, 
że zainteresowanie ofertą szkoły i potrzeby lokalnego rynku 
pracy badał na nasze zlecenie Jan Ermanowiczowi, właściciel 
Pracowni Badań Opinii Publicznej i Rynku (były to badania 
i wywiady w ok. 300 firmach oraz rozmowy z uczniami i ro-
dzicami ze szkół z terenu naszej Gminy i gmin ościennych).

Następnie Wójt podkreślił, że przed projektantami z firmy 
ABK-Projekt stanęło wyzwanie zaprojektowania nowocze-
snego budynku, zapewniającego komfort nauki, wpisującego 
się architektonicznie w otoczenie. Przypomniał, że Wykonaw-
cy – firmie Democo Polska – za wzorową realizację tej i wcze-
śniejszych inwestycji, pomoc i cenne uwagi na każdym etapie 
budowy przyznał tytuł „Tarnowski Lew”, wręczony podczas 
tegorocznego Spotkania Noworocznego. 

Wójt podziękował Piotrowi Stasiakowi, Wicedyrektorowi 
Zespołu Szkół Zawodowych w Swarzędzu, który od począt-
ku współpracował z naszą Gminą przy tworzeniu merytorycz-
nej i edukacyjnej oferty zawodowej Szkoły. Podziękował też 
pracownikom Urzędu Gminy, z w szczególności Sekretarzowi 
Oskarowi Cierpiszewskiemu, za prowadzenie procesu inwe-
stycyjnego, a także nadzorowi budowlanemu – firmie BUD-
CONSULT – za monitorowanie realizacji inwestycji.

Przypominając, że Zespół Szkół Technicznych znalazł się na 
drugim miejscu pod względem liczby osób na jedno miejsce 
w łącznym naborze do szkół poznańskich i powiatu poznań-
skiego Wójt podkreślił, że jest to wyraz zaufania uczniów i ich 
rodziców co do poziomu nauki w tej placówce. 

Wójt podziękował także mieszkańcowi Tarnowa Podgórne-
go Zygfrydowi Derdzie, właścicielowi gruntu, na którym sta-
nęła szkoła, za zrozumienie społecznego charakteru tej inwe-
stycji i sprzedaż ziemi po korzystnej cenie.  

Na koniec podziękował dyrektor Agacie Herdzie za pełne 
zaangażowanie od pierwszego dnia pracy w tarnowskiej pla-
cówce i życzył realizacji ambitnych planów i zamierzeń. 

W podziękowaniu za pomoc i zaangażowanie Wójt wrę-
czył firmom – parterom szkoły pamiątkowe grafiki. Wówczas 
głos zabrał Ryszard Balcerkiewicz, Prezes Tarnowskiego Sto-
warzyszenia Przedsiębiorców, który podziękował Gminie za 
partnerską współpracę przy tworzeniu tak nowoczesnej pla-
cówki i zadeklarował dalsze wsparcie ze strony przedsiębior-
ców. 

~ zst
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W imieniu społeczności szkolnej wystąpił Stanisław Kozu-
bowski. Zapewnił, że uczniowie będą tworzyć zdobywać wie-
dzę i umiejętności, ale również tworzyć grono dobrych przyja-
ciół, odpowiedzialnych ludzi.

Przemówienia wygłosili także Starosta Powiatu Poznań-
skiego Jan Grabkowski oraz Starosta Powiatu Szamotulskiego  
Beata Hanyżak oraz Wójtowie: Kaźmierza – Zenon Gałka 
i Dopiewa – Adrian Napierała. Odczytane zostały także listy 
od Posła na Sejm Waldy Dzikowskiego i Członka Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego Pauliny Stochniałek.  

Na zakończenie wystąpił Teatr Tańca „Sortownia” z progra-
mem nawiązującym do przypadającej tego dnia 40. rocznicy 
podpisania Porozumień sierpniowych.

…a dzień później, 1 września, w Technikum i Szkole Bran-
żowej 1 stopnia naukę rozpoczęło 152 uczniów.  ~ ARz

– otwarty!

Firmy – partnerzy Zespołu Szkół Technicznych

Imperial Tobacco Polska  
Fabryka Mebli Balma 
Noti
Lidl
Schattdecor
Solid Logistics
Mondelez Polska
Komplet Polska

Itelligence 
Millano
Herlitz
Rohlig SUUS Logistics
Saueressig
Intrex 
Vector
Profesja 

Asgard 
Gusma
Ster
Adams
DeltaBox
Komunikacja Autobusowa 

Gminy Tarnowo Podgórne 
TPBUS

Dot2Dot
Curtis Health Caps
HSF e-Commerce
Fibaro
Kimball Electronics Poland
Olandia
Hochland

~ zst

Potem Wójt przekazał dyrektor Agacie Herdzie symboliczny 
klucz. Pani Dyrektor, dziękując za okazane zaufanie zapewni-
ła, że w kierowanym przez nią Zespole Szkół Technicznych 
od początku najważniejsza będzie jakość edukacji. Podkreśli-
ła, że pierwsi fachowcy, którzy za trzy lata wyjdą z murów tej 
szkoły, m.in. mechatronicy, magazynierzy-logistycy, druka-
rze, mechanicy czy stolarze, będą wizytówką tej Szkoły. Obie-
cała, że grono pedagogiczne będzie pracowało również nad 
tym, aby absolwenci byli kreatywnymi, samodzielnymi i przy-
gotowanymi na wyzwania współczesnego świata ludźmi. 

Takiej budy jeszcze nie było!
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To były inne dożynki niż zwykle. – Niestety, z uwagi na pandemię nie mogli-
śmy spotkać się w większym gronie – mówi Wójt Tadeusz Czajka. – Cieszę 
się jednak, że mieliśmy możliwość chociaż tak symbolicznie i w ograniczonym 

gronie wyrażenia naszej wdzięczności rolnikom za ich codzienną pracę. 
22 sierpnia w kościele parafialnym w Lusowie proboszcz ks. dr. Dariusz Madej-

czyk odprawił dziękczynną mszę św. Uczestniczył w niej Wójt Tadeusz Czajka, jego 
zastępcy: Ewa Noszczyńska-Szkurat i Piotr Kaczmarek oraz Przewodnicząca Rady 

Dziękujemy za chleb!
Gminy Krystyna Semba, radni i sołty-
si.  W czasie mszy poświęcono gminny 
wieniec dożynkowy, do ołtarza przynie-
siono chleb wypieczony z mąki z tego-
rocznych plonów. Oprawę mszy zapew-
nili członkowie Zespołu Pieśni i Tańca 
„Lusowiacy”, a Koło Gospodyń Wiej-
skich z Lusowa z Teresą Kosmowską 
na czele – przepiękne dekoracje kościo-
ła. Powagi dodawała również obecność 
licznych pocztów sztandarowych. 

– Święto Plonów to ważny dzień dla 
polskiej wsi. Zgodnie z wielowiekową 
tradycją dożynki są świętem zbiorów zbóż, 
owoców i warzyw oraz podziękowaniem 
Bogu za uzyskane plony. Przemiany, jakie 
nastąpiły w naszych wsiach spowodowa-
ły, że dziś rolnik to menager jak w przed-
siębiorstwie – powiedział Wójt Tade-
usz Czajka. – Rolnikom Gminy Tarnowo 
Podgórne życzę satysfakcji z wykonywa-
nej pracy i siły do stawiania czoła wszel-
kim trudom.

Nasza Gmina zmienia swój charakter, 
z roku na rok coraz mniej pól i upraw 
rolniczych – warto jednak pamiętać jak 
wiele zawdzięczamy właśnie rolnikom 
i ich ciężkiej pracy!

~ ARz

Helena i Józef Hlawacikowie obchodzą właśnie 75. 
rocznicę ślubu – życzenia z okazji tak pięknego złożył 
Wójt Tadeusz Czajka, a za pośrednictwem Facebooka 

również mieszkańcy naszej Gminy.
Jubilaci urodzili się w dwóch różnych krajach – w Polsce 

i na Słowacji – a poznali jeszcze w innym – we Francji. Rzu-
cił ich tam los: rodzina Hlawacików ze Słowacji wyemigro-
wała za pracą w poszukiwaniu lepszego życia, a rodzinę Ko-
walczyków z Błonia zmusiła do tego wojna, gdyż najpierw 
zostali wysiedleni przez Niemców z własnego gospodar-
stwa, a potem przymusowo wywiezieni na roboty we Francji. 
Tam się poznali, pokochali, tuż po wojnie wzięli ślub 8 wrze-
śnia 1945 r. w Charleville we Francji. Potem wrócili do Polski. 
Większą część życia mieszkali w woj. szczecińskim, dopiero 
w 1995 roku, po świętowaniu „Złotych Godów” w Pałacu Jan-
kowice przeprowadzili się do Baranowa, gdzie mieszkają do 
dzisiaj.      

Teraz mają: Helena 97 lat, a Józef  96 i w tak pięknym wieku 
są w bardzo dobrej kondycji – wychowali 4 dzieci, doczekali 
się 8 wnuków i 17 prawnuków.

~ ARz

75 lat razem

~ aktualności
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Koncert „Głosy Solidarności” w wykonaniu zespołu 
wokalno-aktorskiego „Sonanto” był zwieńczeniem 
gminnych obchodów 40. rocznicy podpisania Poro-

zumień sierpniowych. Odbył się on 31 sierpnia w nowej hali 
sportowej Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne.  

Witając zebranych Wójt Tadeusz Czajka przypomniał, że 
podpisane cztery dekady wcześniej Porozumienia sierpniowe 
przyniosły nadzieję i dały siłę do kolejnych działań. I chociaż 
przez kolejnych kilka lat nie było Polakom lekko, m.in. wpro-
wadzono stan wojenny, to jednak Porozumienia zapoczątko-
wały przemiany społeczno-gospodarcze. – Polska zaczęła się 
zmieniać, a te zmiany zaowocowały wprowadzeniem w 1990 
roku reformy samorządowej, uważanej do dzisiaj za jedną 
z najbardziej udanych inicjatyw – mówił Wójt. – Od tego cza-
su my, mieszkańcy, samodzielnie decydujemy o rozwoju na-
szych gmin. Mamy realny wpływ na nasze małe ojczyzny. 

Potem zabrzmiały pieśni, które przed laty niosły nadzie-
ję, dawały siłę, były impulsem do działania. W interpretacji 
młodych artystów z zespołu „Sonanto” usłyszeliśmy „Mury” 
i „Modlitwę o wschodzie słońca” Jacka Kaczmarskiego czy 
„Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos” Grzegorza 
Tomczaka. Utwory te, wzmocnione wyświetlanymi na ekra-
nach obrazami z tamtych czasów – wydarzeń w Stoczni Gdań-
skiej, pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II, mszy odpra-
wianych przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, u wielu obecnych 
na sali budziły nieskrywane wzruszenie. 

Co prawda z uwagi na rygory bezpieczeństwa do Zespołu 
Szkół Technicznych mogli przyjść tylko ci mieszkańcy, któ-
rzy wcześniej odebrali bezpłatne wejściówki, ale koncert był 
transmitowany na żywo w internecie i tą drogą można było 
uczestniczyć w tym jubileuszowym wydarzeniu.

~ ARz

Pieśni, które poruszały serca
~ aktualności

Nadchodzi sezon zachorowań na grypę, dlatego 
zachęcamy do skorzystania z możliwości bez-
płatnych szczepień w ramach poniższych Progra-

mów realizowanych na terenie naszej Gminy.
Gminny Program bezpłatnych szczepień 
Nasza Gmina kontynuuje Program bezpłatnych szcze-

pień przeciwko grypie. Jest skierowany do mieszkańców 
naszej Gminy w wieku 65+. Realizuje go Przychodnia 
Lekarzy Rodzinnych SALUBER przy ul. Sportowej 1 
w Tarnowie Podgórnym. Informacje pod nr tel. 61 814 
62 62.  

Program Stowarzyszenia Metropolia Poznań 
Skierowany do osób zamieszkujących lub pracujących 

na terenie Metropolii Poznań, w tym m.in. na terenie 
Gminy Tarnowo Podgórne. Uwaga: by skorzystać z tego 
programu trzeba być osobą pracującą i spełniać kryte-
rium wiekowe:

- osoby w wieku 50-64 lat – bez względu na wykony-
wany zawód.

- osoby w wieku 25-49 lat – należące do grup ryzy-
ka, tzn. kontaktujące się w pracy z dużą liczbą ludzi – 
to pracownicy ochrony zdrowia, urzędnicy (urzędów 
miast i gmin, urzędów skarbowych, celnych, ZUS), pra-
cownicy handlu, pracownicy transportu (m.in. kolei czy 
firm komunikacji publicznej) oraz pracownicy oświaty 
i uczelni wyższych. 

Ten Program będzie realizowany u nas przez dwie 
przychodnie:

• VitaLonga Przychodnia Lekarzy Rodzinnych, ul. 
Ogrodowa 13, 62-081 Przeźmierowo  tel. 61 814 20 41

• Centrum Medyczne Med-Lux  Przeźmierowo ul. 
Rynkowa 63 61-081 Przeźmierowo, tel. 61 816 39 00

~ ARz/wso

Szczepienia przeciwko grypie
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~ tcwp

Jeżeli prowadzisz żłobek, klub malucha, dzienny klub opieki 
bądź myślisz o założeniu któregokolwiek z nich, ta rekru-
tacja jest dla Ciebie! Chcesz rozszerzyć swoją działalność? 

Zwiększyć poziom świadczonych usług? Szukasz kapitału, 
który pomógłby Ci w realizacji celu? Weź udział w rekrutacji! 
Program Maluch Plus, realizowany przez Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej, skierowany jest do osób prywatnych oraz 
samorządów. Ze środków uzyskanych w ramach dotacji sfinan-
sować można nowo tworzone miejsca opieki nad dziećmi. Re-
krutacja w ramach programu rozpoczęła się 7 września. W bu-
dżecie na rok 2021 znalazło się  450 mln. zł.

Środki w ramach naboru na 2021 roku dedykowane są za-
równo Jednostkom Samorządu Terytorialnego (JST), jak i oso-
bom prywatnym w ramach prowadzonych działalności gospo-
darczych. Rekrutacja, w zależności od modułu, przewidziana 
jest kolejno dla JST do 16 listopada, natomiast dla osób pry-
watnych do 6 listopada. W artykule tym skupimy się nad moż-
liwością uzyskania wsparcia dla osób prywatnych. 

Kto może złożyć wniosek? 
W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, w tym pra-

codawcy oraz podmioty współpracujące z pracodawcami, oso-
by prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowo-
ści prawnej, w tym uczelnie. 

Kwoty
Poziom dofinansowania całkowitego, wydatków kwalifiko-

walnych na poziomie projektu wynosi do 80% wartości kosz-
tów realizacji zadania, polegającego na tworzeniu nowych 
miejsc opieki oraz nie więcej niż 80% wartości kosztów reali-
zacji zadania polegającego na funkcjonowaniu miejsc opieki. 
Wymagany wkład własny to 20% wartości projektu. Na jedno 
utworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym przypa-
da kwota 10 tys. zł, a 5 tys. zł na jedno utworzone miejsce 
u dziennego opiekuna.  

Na jakie cele? 
Uzyskaną dotację przeznaczyć można na pokrycie kosz-

tów utworzenia i funkcjonowania  nowych miejsca opieki 
nad dziećmi w żłóbkach, klubach malucha oraz u dziennego 
opiekuna (Moduł 3) oraz zapewnienia funkcjonowania miejsc 
opieki, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wy-
magających szczególnej opieki (Moduł 4). Koszty te dotyczyć 
mogą zarówno wydatków majątkowych jak i bieżących, z wy-
łączeniem kosztów budowy nowego obiektu budowlanego lub 
kosztów zakupu nieruchomości. W ramach Modułu trzeciego 
kwalifikować do dofinansowania będą się projektu, uwzględ-
niające następujące koszty: 

• przebudowa obiektu budowlanego,
• zakup i montaż wyposażenia,
• zakup pomocy do prowadzenia zajęć,
•  wyposażenie i montaż placu zabaw z bezpieczną na-

wierzchnią i ogrodzeniem,
• koszty szkolenia, naboru i ubezpieczeń personelu,
• koszty certyfikacji i pozwoleń,
• koszty szkolenia i ubezpieczeń wolontariuszy,
•  koszty pośrednie związane z tworzeniem instytucji, w tym 

koszty naboru dzieci, promocji i informacji,
•  koszty obsługi (zarządu, obsługi księgowej, prawnej, ka-

drowej,
•  koszty prowadzenia rachunku bankowego i koszty prze-

lewów.

W przypadku dodatkowych pytań związanych z opisanym 
naborem zachęcamy do kontaktu z Tarnowskim Centrum 
Wspierania Przedsiębiorczości, pod numerem telefonu: 61 
8959 242 bądź mailowo: kontakt@tarnowo-podgorne.pl Od-
powiedzi na pytania dotyczące naboru udziela także Wydział 
Polityki Społecznej i Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Woje-
wódzkiego, tel. tel. 663 300 687.

~ Dagmara Orlik, TCWP

Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
zaprasza na szkolenie online

„Skuteczna komunikacja w oparciu o model FRIS”
17 - 18 września 2020 r., w godz. 10.00 do 13.00

Czym jest FRIS®, omówienie stylów myślenia i działania. 
Rozpoznanie własnego stylu myślenia i działania oraz omó-
wienie wyników badań (analiza mocnych stron i deficytów). 
Analiza mocnych stron wynikających z własnego stylu my-
ślenia oraz zagrożeń płynących ze zbyt dużego ich nasilenia. 
W jaki sposób współpracować w zespole? Jak skutecznie ko-
munikować się z osobami reprezentującymi poszczególne 
style myślenia? Różnice w działaniu i podejmowaniu decyzji.

Szkolenie prowadzone będzie przez Certyfikowanego Tre-
nera FRIS z firmy Milado – Centrum Rozwoju Personalnego 
Kamilę Wrocińską i zostanie przeprowadzone na elektronicz-
nej platformie ZOOM (aby wziąć w nim udział niezbędny jest 
laptop/komputer oraz dostęp do Internetu). Każdy uczestnik 

szkolenia otrzyma niezbędne materiały w formie elektronicz-
nej.  

Ważne! Przed szkoleniem, po otrzymaniu linku aktywacyj-
nego, każdy z uczestników zostanie poproszony o wykonanie 
badania FRIS, aby w dniu szkolenia otrzymać gotowy, indy-
widualny raport! 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy 
o kontakt telefoniczny 61 8959 242 bądź mailowy kontakt@
tarnowo-podgorne.pl, w celu rezerwacji miejsca.  

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność 
zgłoszeń! Szczegółowe informacje dot. szkolenia znajdziecie 
Państwo na naszej stronie internetowej www.tcwp.pl.

Ruszyła rekrutacja na Maluch+ 2021
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Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
zaprasza na bezpłatne szkolenie online

„Sukcesja firmy, planowanie spadkowe, ochrona majątku przedsiębiorcy”
24 września 2020 r. (czwartek), w godz. 18.00 – 20.00

Program szkolenia: 
-  Sukcesja Jednoosobowych działalności gospodarczych 

oraz spółek cywilnych – zagrożenia i rozwiązania (czas 
trwania 25 min.) 

-  Sukcesja Spółki z o.o. – jak najlepiej zabezpieczyć spół-
kę na wypadek śmierci udziałowca (czas trwania 25 min.) 

- Przerwa (15 min.)
-  Sukcesja Spółek Jawnych i Komandytowych – problemy 

często napotykane w praktyce (czas trwania 25 min.)
-  Czas na pytania ze strony uczestników (czas trwania 25 

min.)
Szkolenie organizowane dzięki współpracy z Kancelarią 

Prawną „Vertex Securing” i „ACCESS Szkolenia”. Szkole-
nie przeprowadzone zostanie na elektronicznej platformie 

ZOOM (link aktywacyjny zostanie przesłany uczestnikom 
dzień przed szkoleniem). Każdy uczestnik szkolenia otrzyma 
certyfikat !

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy 
o kontakt mailowy, bezpośrednio z Kancelarią Prawną „Ver-
tex Securing” – biuro@vertex.org.pl

WAŻNE! W treści maila powinny znaleźć się następu-
jące informacje: imię i nazwisko uczestnika, termin szko-
lenia, numer telefonu (opcjonalnie), nr NIP, pełniona funk-
cja w przedsiębiorstwie. Liczba miejsc jest ograniczona, 
decyduje kolejność zgłoszeń! Szczegółowe informacje dot. 
szkolenia znajdą Państwo także na naszej stronie internetowej 
www.tcwp.pl

~ tcwp

Przedsiębiorcy prowadzący handel detaliczny, jak i ga-
stronomiczny wyrobami alkoholowymi są zobowiązani 
dokonać wpłaty III raty opłaty za korzystanie z zezwo-

leń na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 30 września 2020 r. 

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty, 
o których mowa poniżej, dokonuje się w wysokości proporcjo-
nalnej do okresu ważności zezwolenia. Opłaty kształtują się 
następująco: 

1. Podstawowa: 
a)  525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alko-

holu oraz piwa, 
b)  525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% 

do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 
c)  2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 

18% alkoholu. 
2. Opłatę, o której mowa w pkt. 1, przedsiębiorca prowa-

dzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, 
w którym roczna wartość w roku poprzednim przekroczyła: 

a)  37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% 
alkoholu oraz piwo – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej 
wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, 

b)  37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 
4,5% do 18% alkoholu – wnosi w wysokości 1,4% ogól-
nej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, 

c)  77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości po-
wyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej 
wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. 

3. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży po-
szczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekro-
czyła wartości, o których mowa w pkt. 2, wnoszą opłatę w wy-
sokości określonej w pkt. 1 

4. Za dotrzymanie terminu wniesienia opłaty uznaje się 
datę dokonania wpłaty na rachunek tut. urzędu potwierdzonej 

w placówce pocztowej lub banku przyjmującego wpłatę lub 
przelew. 

5. Warunkiem prowadzenia sprzedaży wyrobów alkoholo-
wych jest posiadanie przez przedsiębiorcę kopii złożonego 
oświadczenia potwierdzonej przez tutejszy urząd oraz posia-
danie odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie 
opłaty za korzystanie z zezwoleń. 

Zwracam uwagę, że wniesienie opłaty odbywa się bez 
uprzedniego wezwania. W przypadku niedopełnienia obo-
wiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawo-
wym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej 
czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jedno-
czesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szcze-
gółowo w przepisie art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Skutkiem 
dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysoko-
ści jest wygaśnięcie zezwolenia. Przedsiębiorca, którego ze-
zwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należ-
nej wysokości w ustawowym terminie, może złożyć wniosek 
o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 
miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. 

Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Gminy Tarnowo 
Podgórne ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne – ra-
chunek bankowy w ING Bank Śląski S.A. Oddział Poznań nr 
rachunku: 32 1050 1520 1000 0024 3672 4641. 

Bliższych informacji na powyższy temat udziela Jolanta 
Kaźmierczak tel. 61 8959 260,  edg@tarnowo-podgorne.pl 

~ wso 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmo-
wi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późniejszymi 
zmianami).

Termin płatności III raty  
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu
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~ sprawozdanie

Z prac Rady Gminy
Sesje z 25 sierpnia

Sierpniowa sesja Rady Gmi-
ny odbyła się 25. dnia mie-
siąca i była już 28. w VIII 

kadencji samorządu. Porządek 
obrad nie był specjalnie rozbu-
dowany i zawierał jedynie 8 pro-
jektów uchwał. Pierwsze cztery 
projekty dotyczyły planów zago-
spodarowania przestrzennego. 

Pierwsza objęła teren w Sa-
dach w rejonie ul. Kobylnickiej, 
Azaliowej i Lotosowej. To 
już 10-letnia historia. Obszar 
opracowania jest wyposażony 
w podstawowe sieci infrastruk-
tury technicznej. Członkowie 
Komisji Budżetu i Rozwoju jak 
i pozostali radni na posiedzeniu 
w dniu 24 sierpnia mieli moż-
liwość zdawania pytań prezes 
spółki Brego Development, któ-
ra podejmuje się wybudowania 
Tarasów Kwiatowych w Sadach. 

Zarówno na komisji, jak i na se-
sji, zanim podjęto decyzję odbyła 
się długa dyskusja. Większością 
głosów uchwała miejscowego 
planu przestrzennego terenów 
w Sadach została przyjęta. 

Drugi projekt dotyczył działek 
przy ul. Dopiewskiej i ul. Otow-
skiej, położonych w Lusów-
ku. Celem zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego jest poprawa możli-
wości inwestycyjnej na terenie 
istniejącego siedliska rolnego 

oraz przeznaczenie części dział-
ki pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną. 

Trzeci projekt dotyczył opra-
cowania planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla terenów 
w Batorowie przy ul. Zakrzew-
skiej. 

Kolejny ostatni projekt do-
tyczył terenów działek przy ul. 
Szkolnej w Chybach. W głoso-
waniach tych trzech projektów 
radni byli jednomyślni. 

Następne dwa projekty doty-
czyły wyposażenia w majątek 
trwały Ośrodka Sportu i Rekre-
acji i Technikum w Tarnowie 
Podgórnym. 

Rada przyjęła dwa programy 
polityki zdrowotnej: „Program 
profilaktyki zakażeń pneumo-
kokowych dla osób powyżej 60 
r. życia – mieszkańców Gminy 
Tarnowo w roku 2020”. Program 
finansowany będzie z budżetu 
gminy Tarnowo Podgórne. Wy-
sokość środków finansowych 
przeznaczonych na realizację 
programu w latach 2020-2022 
wyniesie 130 500 zł (w 2020 r. – 
26 500 zł przy założeniu, że za-
szczepi się ok. 100 osób). W sy-
tuacji panującej pandemii wirusa 
Sars-cov-2 uzasadnionym jest, 
aby szczepienia te przeprowa-
dzić w jak najszybszym termi-
nie. Szczepienia przeciwko 
grypie bez zmian. 

Drugi program dotyczy dzie-
ci – „Program profilaktycznych 
szczepień przeciw meningo-
kokom dzieci z Gminy Tarno-
wo Podgórne”. Koszt całkowi-
ty na realizację programu latach 
2020-2022 wyniesie 108 500 
zł (przy zaszczepieniu ok. 180 
dzieci rocznie). Obydwa pro-
gramy uzyskały pozytywną opi-
nie od Agencji Oceny Techno-
logii Medycznych i Taryfikacji 
w Warszawie. Uchwały wchodzą 
w życie po ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

Radni mieli możliwość zapo-
znania się ze sprawozdaniem 
z realizacji wydatków, które nie 
wygasają z końcem 2019 roku 
oraz z informacją o wykonaniu 
budżetu za I półrocze 2020 r.

W wolnych głosach i wnio-
skach Przewodniczący Komisji 
Edukacji, Kultury i Kultury Fi-
zycznej poinformował radnych 
o wniosku po rozpatrzeniu apelu 
rodziców, których dzieci realizu-
ją obowiązek szkolny na pozio-
mie podstawowym poza grani-
cami Gminy Tarnowo Podgórne 
(dotyczy to przede wszystkim 
szkół artystycznych: muzycz-
nych, baletowych, plastycznych, 
sportowych), których gmina Tar-
nowo Podgórne na swoim tere-
nie nie posiada). Dzieci te zo-
stały decyzją podjętej uchwały 
z dnia 28 lipca 2020 r pozbawio-
ne bezpłatnej komunikacji. Rada 
poparła jednogłośnie wniosek 
komisji przygotowania uchwa-
ły na wrześniową sesję, która 
przyzna uprawnienia do bez-
płatnej komunikacji uczniom, 
którzy realizują obowiązek 
szkolny na poziomie podsta-
wowym poza granicami gminy 
Tarnowo Podgórne w szkołach 
artystycznych. Ogółem to 400 
uczniów. 

Przypominam, że uczniowie 
szkół podstawowych we wrze-
śniu korzystają z bezpłatnych 
przejazdów na starych zasa-
dach. Wrześniowa uchwała 
przywraca od października 
uprawnienia do bezpłatnej ko-
munikacji w/w grupie uczniów. 

Pozostałe wolne głosy i wnio-
ski również zajęły całkiem sporą 
część czasu. Następna sesja od-
będzie się 29 września. 

~ Krystyna Semba
Przewodnicząca Rady Gminy

Kontynuujemy 

program bezpłatnych 

szczepień 

profilaktycznych
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~ aktualności

1 września ruszył Powszechny Spis Rolny 2020. Podsta-
wową metodą zbierania danych w spisie jest samospis 
internetowy przeprowadzany za pośrednictwem interak-

tywnej aplikacji formularzowej dostępnej na stronie interneto-
wej Głównego Urzędu Statystycznego: spisrolny.gov.pl

W przypadku, gdy respondent (rolnik) nie spisze się przez in-
ternet, dane mogą być zbierane poprzez wywiad telefoniczny 
przeprowadzony przez rachmistrza telefonicznego lub bezpo-
średni wywiad przeprowadzony przez rachmistrza terenowego. 

Bezpłatny dostęp do stanowiska komputerowego z zain-
stalowanym oprogramowaniem umożliwiającym przeprowa-
dzenie samospisu internetowego zapewniony jest w siedzibie 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne – w budynku C (ul. Po-
znańskiej 94) do 30 listopada 2020 r., w godzinach pracy 
Urzędu (pon. 8.30 – 18.00, wt. – czw. 7.30 – 15.30, pt 7.30 
– 14.00). Osoby, które nie posiadają odpowiedniego sprzętu 

komputerowego lub łącza internetowego, a są zainteresowane 
skorzystaniem z tego stanowiska komputerowego, proszone są 
o kontakt telefoniczny w celu umówienia terminu. 

KONTAKT z Gminnym Biurem Spisowym w Tarnowie 
Podgórnym jest możliwy pod nr tel.: 61 89 59 222, 61 89 
59 213, 61 89 59 286, 61 89 59 311 (w godzinach pracy Urzę-
du Gminy:). 

Jednocześnie informujemy, że związku z pandemią CO-
VID-19 osoby korzystające ze stanowiska komputerowego, 
zobowiązane są do zachowania środków ostrożności, tj. po-
siadania maseczki zakrywającej usta i nos lub przyłbicy, rę-
kawiczek oraz dezynfekcji rąk przed wejściem do budynku 
Urzędu. 

~ Jarosław Kabaciński
Koordynator Gminnego Biura Spisowego w 

 Tarnowie Podgórnym

Rada Powiatu Poznańskiego przychyliła się do wnio-
sku naszej Gminy i wpisała Jezioro Lusowskie na li-
stę zbiorników, na których zabronione jest używanie 

jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi. 
– Wprowadzenie takiego zakazu ma na celu ochronę walo-

rów przyrodniczych, krajobrazowych i widokowych jeziora, 
które wraz z otoczeniem należy do Obszaru Chronionego Kra-
jobrazu Rynny Jeziora Lusowskiego i Doliny Samy.  Jest to 
najcenniejszy pod względem przyrodniczym i krajobrazowym 
teren w naszej Gminie – wyjaśnia Wójt Tadeusz Czajka. 

Od lat Gmina podejmuje szereg działań, by pobyt nad jezio-
rem był coraz atrakcyjniejszy. Mamy już nowoczesną i bez-
pieczną plażę w Lusowie z boiskami i wypożyczalnią sprzę-
tu, mamy plażę w Lusówku. Na jezioro wypływa liczna grupa 
wędkarzy i korzystający z „bezsilnikowego” sprzętu wodne-
go. Dlatego zakaz używania skuterów wodnych i łodzi z sil-
nikami spalinowymi powinien przynieść upragnioną przez tak 
wielu ciszę i spokój. 

~ ARz

Ruszył Spis Rolny

Ciszej nad Lusowskim

Ochotnicza Straż Pożarna z Luso-
wa otrzymała łódź ratowniczą 
Whaly 435, którą zakupiła Gmi-

na Tarnowo Podgórne (koszt blisko 60 
tys. zł).  Symboliczne przekazanie na-
stąpiło po mszy dożynkowej, 29 sierp-
nia, na przykościelnym placu w Luso-
wie. Najpierw łódź poświęcił proboszcz 
ks. dr Dariusz Madejczyk, a potem Wójt 
Tadeusz Czajka wręczył kluczyki na-
czelnikowi OSP Lusowo Rafałowi Tom-
czakowi – dziękując druhnom i druhom 
za gotowość niesienia pomocy życzył 
spokojnej służby. 

Na co dzień łódź patroluje Jezioro Lu-
sowskie, zapewniając bezpieczeństwo 
wypoczywającym.

~ ARz

Bezpieczniej na wodzie
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~ tcwp NOWEGODZINY
OTWARCIA

: poniedziałek - niedziela 8:00 - 22:00
: poniedziałek - niedziela 9:00 - 22:00

: poniedziałek - piątek 15:00 - 22:00
sobota - niedziela 9:00 - 22:00

: poniedziałek - piątek 6:30 - 22:00
sobota 8:00 - 16:00, niedziela: nieczynne
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~ aktualnościNOWEGODZINY
OTWARCIA

: poniedziałek - niedziela 8:00 - 22:00
: poniedziałek - niedziela 9:00 - 22:00

: poniedziałek - piątek 15:00 - 22:00
sobota - niedziela 9:00 - 22:00

: poniedziałek - piątek 6:30 - 22:00
sobota 8:00 - 16:00, niedziela: nieczynne

KLUB FITNESS PIWNICA PODTERMAMI tel. +48 61 625 90 62

na bilety saunowe

rabat

zKartąMieszkańca
Gminy Tarnowo Podgórne

rabat
na zakup biletów

GRAFIK KLUBU
FITNESS

TRENING
FUKCJONALNY

EFEKTY
poprawia wydolność

organizmu
wzmacnia najważniejsze

mięśnie
wysmukla i uelastycznia

mięśnie

NOWOŚĆ
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81. rocznica wybuchu II wojny światowej, 1 wrze-
śnia, godz. 4.45. Tarnowo Podgórne – Park 
Wojkiewicza. Harcerze, przedstawiciele władz 

samorządowych oraz  Kurkowe Bractwo Strzeleckie swoją 
obecnością oddali hołd wszystkim, którzy walczyli i polegli 
w obronie Rzeczpospolitej. Po odśpiewaniu hymnu zostały 
złożone kwiaty i zapalone znicze pod obeliskiem. Jesteśmy 
zobowiązani pamiętać i w tych dniach przypomina się stare 
przysłowie „ZGODA BUDUJE – NIEZGODA RUJNUJE”.

6 września odbyło się strzelanie o tytuł Króla Żniwnego 
Kurkowe Bractwa strzeleckiego  w Tarnowie Podgórnym. 
Mam zaszczyt ogłosić wszem i wobec, że po przeprowadzeniu 
regulaminowych ćwiczeń zaszczytny tytuł Króla Żniwnego 
2020  zdobyła siostra Renata Maciejewska-Maćkowiak, tytuł 
pierwszego rycerza wystrzelał brat Marek Szajkowski, tytuł 
drugiego rycerza wystrzelał brat Zbigniew Szabelski.

Puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusza Czaj-
ki zdobyła siostra Ludmiła Gołąbek KBS Wejherowo, drugie 
miejsce zajął brat Zbigniew Szabelski KBS Tarnowo Podgór-
ne, trzecie miejsce wystrzelał brat Marek Szajkowski KBS 
Tarnowo Podgórne.

Tarczę pistoletową zdobył brat Krzysztof Cieślik KBS Tar-
nowo Podgórne drugie miejsce zajął brat Marek Szajkowski 
,trzecie miejsce zdobył brat Bartosz Mróz. 

Tarcza Chybił Trafił najlepszy wynik wystrzelała Marzena 
Buchert KBS Tarnowo Podgórne, drugie miejsce wystrzelał  
Bartosz Mróz, trzecie miejsce wystrzelała Natalia Cicha KBS 
Tarnowo Podgórne. 

Kura zestrzelił brat Krzysztof Cieślik, drugie miejsce Ma-
rian Gryczka KBS Tarnowo Podgórne, trzecie miejsce brat 
Kazimierz Gołąbek KBS Wejherowo. Serdecznie gratulujemy 
zwycięzcom. 

Nasza strzelnica otwarta jest w każdy wtorek i czwartek od 
16-20. ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ ZAINTERESOWANĄ 
SPORTEM STRZELECKIM. 

Z brackim pozdrowieniem 
~ Stanisław Bączyk prezes KBS Tarnowo Podgórne. 

Projekt wspófinansowany z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne

Wiadomości brackie

Adolf Sowiński „Pieśń wojenna” – autor napisał wiersz 
w pierwszym dniu wojny, zachęca on Polaków do walki 
z wrogiem.

Nie myśmy sprawili, że miłość się zmienia
na kule, bagnety i ciosy ramienia.
Zatrzasnąć granice! Czy ciemny czy modry
jest wszechświat: stoimy czołgami do Odry.
Po prawej na hełmach odbija się morze,
po lewej Karpaty, więc dusza nam gorze
i oręż nam będzie obrońcą miłości
do Polski, bez której nie chcemy przyszłości. 

W sierpniu zostały zorganizo-
wane dwie imprezy wędkar-
skie. Pierwsza z nich odbyła 

się 2 sierpnia – Spławikowe Mistrzo-
stwa Gminy. Mistrzem Gminy Tarno-
wo Podgórne na rok 2020 został Maciej 
Sobkowiak, tuż za nim był Rafał Sikor-
ski, który zajął drugie miejsce, zaś trze-
cie należało do Piotra Michalskiego.

W ostatnią niedzielę sierpnia,  
30 sierpnia, na Jeziorze Lusowskim 
miały miejsce zawody z pomostu para-

mi. Po dobrej, koleżeńskiej rywalizacji 
miejsca na podium przedstawiały się na-
stępująco:

I. Tomasz Braniewicz i Piotr Lima
II. Dawid Baum i Paweł Stróżyk
III. Mariusz Kaiser i Mieczysław Kę-

dziora
Serdecznie zapraszamy na zawody 

o Puchar Sołectw, które zostały zapla-
nowane na 13 września (stawy w Bara-
nowie) oraz na otwarte zawody z łodzi 
o Puchar Starosty Jana Grabkowskiego 

w dniu 27 września (Jezioro Lusow-
skie). Zapisy obowiązują do środy po-
przedzającej każde zawody.

Dodatkowe informacjie można tak-
że uzyskać pod numerem telefonu:  
505 060 394.

Z wędkarskimi pozdrowieniami

~ Tomasz Braniewicz
Prezes Koła PZW 132 Tarnowo Podgórne
Projekt wspófinansowany z budżetu 
Gminy Tarnowo Podgórne

Wieści wędkarskie
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Od jakiegoś czasu mam wrażenie, że moje teksty są 
lekko nasycone pesymizmem. Gdzieś on we mnie 
tkwi, chociaż staram się o umiarkowaną dozę optymi-

zmu. Wynika to chyba z tego, że piszę o nas, dla nas, dla tych, 
o których mówi się, że są w grupie podwyższonego ryzyka. 
Jednocześnie uświadamiam sobie, że przez te, jakże trudne, 
minione pół roku daliśmy radę, uciekaliśmy kłusem przed ko-
ronawirusem, nikogo z nas nie dopadł. Jednym słowem, jest 
dobrze. Oby tak dalej. Może być tylko lepiej.

 I tego się trzymajmy, choćby z tego powodu, że w pią-
tek, 2 października, w salce Centrum Kultury Przeźmierowo 
przy ul. Ogrodowej odbędzie się inauguracja roku akademic-
kiego 2020/2021. Początek o godzinie 16.00, wstęp wyłącz-
nie za imiennymi zaproszeniami, z zachowaniem reguł sani-
tarnych (lista obecności, obowiązkowe zasłonięcie nosa i ust, 
dezynfekcja rąk). Wykład inauguracyjny „Kapitał społeczny 
– rzecz o zaufaniu” wygłosi prof. UAM dr hab. Tomasz Brań-
ka, a część artystyczną wypełnią dźwięki harfy, bowiem z kon-
certem wystąpi młoda, utalentowana artystka, laureatka wielu 
muzycznych konkursów Zarina Zaradna z Przeźmierowa.

 W chwili, gdy oddawaliśmy ten materiał do druku, nie 
było jeszcze wiadomo czy wszystkie dotychczasowe zajęcia 
będziemy mogli słuchaczom zaproponować i gdzie będą się 
one odbywały. Na tzw. wszelki wypadek (jeśli nie będzie-
my mogli korzystać z klas w szkołach) mamy zarezerwowa-
ne świetlice wiejskie i sale OSiR. Liczymy na to, że wrzesień 
przyniesie pozytywne w tym zakresie rozwiązania, o czym 
słuchaczy poinformujemy.

 Mimo poczynionych przygotowań zmuszeni jesteśmy 
przesunąć obchody jubileuszu 10-lecia naszego uniwersy-
tetu. Trudno definitywnie ustalić kolejny termin. Głęboko 
wierzymy, że w pierwszych miesiącach przyszłego roku ustą-
pią epidemiologiczne przeszkody. Na razie, w ramach obcho-
dów, zaplanowaliśmy poświęcenie sztandaru. Uroczystość bę-
dzie miała miejsce podczas mszy świętej za żywych i zmarłych 
członków UTW w kościele parafialnym w Lusowie, w ponie-
działek, 28 września o godzinie 18.00.

Co najmniej o dwa miesiące uległ przesunięciu termin Wal-
nego Zebrania Członków UTW w Tarnowie Podgórnym. Ze-
branie odbyło się 24 sierpnia w nowej auli szkoły podstawowej 

w Przeźmierowie. Rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie 
merytoryczne i finansowe Zarządu za rok 2019 oraz sprawoz-
danie z działalności Komisji Rewizyjnej. Podjęto uchwałę 
w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2019 
i przyjęto program działania na rok akademicki 2020/2021. Na 
ręce Dyrektor Joanny Mizerskiej składamy słowa podzięko-
wania za użyczenie odpowiedniego pod względem wielkości 
lokalu.

Na przełomie sierpnia i września w ramach pięciodniowej 
wycieczki zwiedzaliśmy „Perełki wschodniej Polski” – relacja 
w kolejnej „Sąsiadce”.

„Gdzie słyszysz śpiew, tam idź, tam dobre serca mają, źli 
ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają”. W naszym chórze 
jest już 20 osób (w tym pięciu panów). Lubisz śpiewać – za-
praszamy, dołącz do nas. Śpiewać każdy może… O terminie 
i miejscu najbliższej próby poinformujemy wkrótce. 

Korzystajmy z ostatnich promieni słońca, wychodźmy z do-
mów, wygrzewajmy nasze kości i do zobaczenia w nowym 
roku akademickim.

~ Maria Zgoła 

Szanowni Państwo!
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowo Podgórne  powstało 10 lat temu. Nasz jubileusz zbiega 

się z 45. rocznicą powstania pierwszego w Warszawie Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod nazwą Studium III Wie-
ku (którego założycielką była prof. Halina Szwarc z prof. Pierrem Vellasem – inicjatorem ruchu uniwersyteckiego 
na świecie). 10 lat to może niezbyt długi staż, ale z drugiej strony był to wyjątkowy i wytężony czas rozwoju Uni-
wersytet Trzeciego Wieku i każdego z nas. To okres niezwykle cenny w wymiarze indywidualnym i społecznym.

Planowaliśmy uroczyste obchody 10-lecia UTW z udziałem naszych członków, władz samorządowych, w szcze-
gólności wspierającego nas od samego początku Wójta Tadeusza Czajki, oraz wszystkich naszych Przyjaciół, Zarzą-
du Ogólnopolskiej Federacji UTW Nowy Sącz i przedstawicieli zaprzyjaźnionych uniwersytetów… Niestety pan-
demia pokrzyżowała nasze plany i zmuszeni zostaliśmy do przełożenia obchodów na czas, kiedy warunki pozwolą 
na uczestnictwo w uroczystościach jak największej liczbie naszych członków. Jesteśmy przygotowani na zorganizo-
wanie obchodów w terminie możliwym do ich przeprowadzenia bez ryzyka dla zdrowia uczestników.

~ Irena Szewczyk
prezes UTW Tarnowo Podgórne

Nowy rok akademicki tuż, tuż
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Metamorfozy – Kobieta zadbana  
to kobieta szczęśliwa bez względu na wiek

Mimo problemów związanych z COVID-19 udało 
się zrealizować w sierpniu warsztaty wizerunkowe. 
Emocje, jakie towarzyszyły naszym podopiecznym 

podczas wizyty w Atelier Pani Krystyny, trudno opisać. Pierw-
sze mocne wrażenia to artystyczny wystrój salonu, nastrojowa 
muzyka i rodzinna ciepła atmosfera stworzona przez właści-
cielkę i wspomagające ją panie: Basię i Wiesię. Jedno profe-
sjonalne spojrzenie mistrzyni i oszałamiający efekt końcowy.

Większość z naszych seniorek po raz pierwszy w życiu mia-
ła możliwość skorzystania z profesjonalnie dobranej do typu 
urody i wykonanej fryzury oraz makijażu. Wyniki metamor-
fozy  przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Porówna-
nie zdjęć portretowych przed i po zabiegach upiększających 

wzmocniło efekt końcowy i było powodem wielu wzruszeń. 
Wśród komentarzy często powtarzały się stwierdzenia: – Wy-
gląda pani 20 lat młodziej! – Dawno nie czułam się tak świet-
nie!  Najbliżsi niedowierzali: – Nie wierzę, że to moja mama! 
Czy pani nie pomyliła adresu?!

Dobry wygląd sprawił, że panie były pewniejsze siebie, 
otwarte i uśmiechnięte. Wzruszenie i emocje naszych pod-
opiecznych utwierdziły nas w przekonaniu, że warto było zre-
alizować ten projekt. Dziękujemy Pani Krysi, Basi i Wiesi za 
poświęcony czas, chwile szczęścia i radości ofiarowane na-
szym podopiecznym. 

~ Zarząd Fundacji „Oczy szeroko otwarte”
Projekt wspófinansowany z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne

Info dla seniorów
Uprzejmie informujemy seniorów z Tarnowa 

Podgórnego (i wszystkich zainteresowanych), 
że w związku z panującą epidemią, Klub czę-
ściowo zawiesza działalność – do odwołania 
otwarty będzie w każdy drugi wtorek miesiąca 
(od 17.00). 

~ Anna Gryska 
Przewodnicząca Koła Seniora  

w Tarnowie Podgórnym 

Przejrzyj swoją szafę bez sentymentów!  Czas na zmiany! 

Sprzedaj lub wymień stare rzeczy i kup coś nowego!                            

                                   zapraszamy na 

 

             IV PRZEŹMIEROWSKIE WIETRZENIE SZAF 

Dzień Przedsiębiorczości Społecznej w Przeźmierowie II edycja 

 
3 października  2020 r. w  godz.10.00-14.00 

w hali  OSIRu  ul. Kościelna 46  w Przeźmierowie 
 

Zapraszamy dorosłych na ciuszki.     
Dzieci i młodzież szkolna będzie mogła sprzedać lub wymienić się 

swoim zabawkami, książkami, grami edukacyjnymi  itp.                                            
 

Organizatorzy zapewniają: stół, kawałek podłogi, relaksującą 
muzykę, napoje oraz dobry humor. 

Skorzystaj z kreatywnych warsztatów plastycznych                                            
Weź udział w  konkursie o  ekonomii społecznej. 

                 
Ze względu na COVID -19 obowiązują maseczki. 

Zapewniamy środki dezynfekcyjne. 
 

 Zapisy u Doroty pod nr  telefonu:  509 710 525 do 30.09.2020 

 
Miło  nam  będzie  gościć  Państwa  na  naszej  imprezie. 

                   Małgorzata Raciborska, Dorota Jasina, Violetta Ciesielska 
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Z praktyki dietetyka… 

Zaprogramuj zdrowie dziecka

Dla każdego rodzica zdrowie jego 
pociechy jest najważniejsze. 
Czy jesteśmy w stanie real-

nie wpłynąć na stan zdrowia dziecka 
w dzieciństwie i później w jego już do-
rosłym życiu?

Tak! Istnieje koncepcja programo-
wania żywieniowego  zakładająca, że 
niektóre okresy (tzw. krytyczne) roz-
woju organizmu mogą być determino-
wane wpływem szkodliwych czynników  
środowiskowych. Zaliczyć można do nich 
nadmiar lub niedobór składników pokar-
mowych. Takie sytuacje mogą doprowa-
dzić do niekorzystnych modyfikacji pro-
cesów metabolicznych i hormonalnych, 

a przez to wpływać na zdrowie człowieka 
w jego późniejszym życiu. 

Niekorzystny wpływ czynników ze-
wnętrznych (np. niedoborów skład-
ników odżywczych pochodzących 
z pożywienia) skutkuje trwałą zmianą 
(„przeprogramowuje”) przebiegu proce-
sów fizjologicznych i metabolizmu. Pro-
wadzić to może do rozwoju powikłań 
sercowo-naczyniowych i metabolicz-
nych (takich jak otyłość, zespół metabo-
liczny) w życiu dorosłym. Mechanizm 
„programowania żywieniowego” doty-
czyć może zmian strukturalnych, czyn-
nościowych oraz wielu poziomów szla-
ków metabolicznych.

Dlatego tak bardzo ważne jest, aby 
para starająca się o dziecko, kobieta 
w ciąży odżywiała się zdrowo, a także 
szczególnie ważne jest żywienie dzieci 
do 3. roku życia. Wszystkie te wybory 
programują zdrowie, a później zdrowe 
nawyki u dziecka. 

~ mgr Aleksandra Kotlarz,  
dietetyk kliniczny

kontakt@prozdrawiam.pl,www.prozdrawiam.pl

W gościnnych murach Szkoły Podstawowej w Prze-
źmierowie, z poszanowaniem zaleceń GIS-u i dba-
łością o naszych podopiecznych, pod artystyczną 

opieką Magdaleny Święcickiej, przeprowadziliśmy III edycję 
międzypokoleniowych warsztatów „Namaluj swój świat”. 

W tym roku myślą przewodnią projektu był „Magiczny 
krąg życia”. Pokazywaliśmy jak łapać równowagę oraz wy-
rażać siebie poprzez różne sposoby wizualnego opisu rzeczy-
wistości. Skupialiśmy się na barwach i symbolach życia oraz 
na metafizycznym zrozumieniu dwoistości natury człowieka. 
Stworzyliśmy unikatową konstrukcję – „Sieć Życia” – złożo-
ną z przeplatających się imion uczestników projektu i dobrych 
myśli, którymi obdarowywaliśmy się każdego dnia. Akwarelą 
namalowaliśmy „Drzewa Życia”. Płatkami szlagmetalu i zło-
ceniami ozdabialiśmy akrylowe obrazy symbolizujące energie 
Yin Yang. Poznaliśmy linoryt i wykonaliśmy graficzne odbit-
ki na ekologicznych torbach, które podarowała nam Pracow-
nia Nowa. Z żywicy epoksydowej zrobiliśmy „Amulety ży-
ciowe”. Stworzyliśmy też ogromne anioły, będące symbolem 
afirmacji i odradzającego się życia. 

Jesteśmy ogromnie wdzięczni Dyrekcji Szkoły Podstawowej 
w Przeźmierowie za udostępnienie przestrzeni, w której odby-
wały się nasze zajęcia. Serdecznie dziękujemy Ani Łąckiej, 
Idzie Owczarek, Danusi Janasik oraz Dawidowi Dopieralskie-

Ach, co to były za warsztaty!

mu za pomoc w realizacji projektu. Dziękujemy Magdalenie 
Święcickiej za dzielenie się wiedzą oraz cenne wskazówki na 
różnych etapach tworzenia. Na stronie Facebookowej Funda-
cji umieściliśmy krótki film z udziałem uczestników projektu, 
w którym można zobaczyć jak wyglądała tegoroczna edycja 
„Namaluj swój świat”. Zachęcamy do oglądania i wspierania 
naszych działań. Razem możemy więcej!
~ Maja Stępień z zespołem Fundacji „Nigdy nie jest za późno”

Projekt współfinansowany z budżetu Gminy Tarnowo Pod-
górne. Chcemy też podziękować osobom prywatnym, które 
wpłaciły darowizny na nasze konto. Z tych funduszy mogliśmy 
zakupić wykorzystywane na zajęciach przyłbice ochronne, żele 
antybakteryjne do rąk oraz specjalistyczne płyny do dezynfek-
cji powierzchni.
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O zaletach fotowoltaiki napisano już wszystko. Tym-
czasem wciąż niewiele uwagi poświęcono temu, jak 
dobrać optymalne dla siebie rozwiązanie i ustrzec się 

błędów przy podejmowaniu decyzji o własnej instalacji. Dla-
tego postanowiliśmy przeanalizować te czynniki, na które na-
leży zwrócić uwagę przed zakupem oraz to, z kim ten zakup 
skonsultować, a finalnie również przeprowadzić.

Fotowoltaika to najtańsze, najbardziej ekologiczne i naj-
prostsze w obsłudze źródło energii elektrycznej. Jej rosnąca 
popularność w Polsce i na świecie nikogo nie dziwi. 

Rosnący potencjał
Według raportu Instytutu Energii Odnawialnej, potencjał 

energetyczny zainstalowanych w naszym kraju systemów fo-
towoltaicznych może już w 2025 roku osiągnąć poziom, któ-
ry planowano osiągnąć w 2030. To oznacza, że fotowoltaika 
rozwija się dwa razy szybciej niż przewidywali to eksperci. 
Ogromną rolę w sukcesie fotowoltaiki odgrywa także wspar-
cie na jej zakup ze środków unijnych. Prognozy zdają się być 
pozytywne - według zapowiedzi polskich i zagranicznych 
urzędników, pojawią się kolejne fundusze dedykowane inwe-
stycji we własną instalację fotowoltaiczną.

Jednak aby w pełni wykorzystać potencjał fotowoltaiki i cie-
szyć się z jej wysokiej wydajności przez długie lata, należy 
dopasować rozwiązania do swoich potrzeb i możliwości. Od 
czego zatem zacząć?

Brak wystarczającej analizy potrzeb
Nasłonecznienie, kąt nachylenia, zacienienie, zanieczysz-

czenie powietrza, system montażowy, dobór pasujących 
podzespołów, klimat... wszystko to wpływa na opłacalność 
systemu fotowoltaicznego. Dlatego przed zainwestowa-
niem pieniędzy, należy skonsultować się z doświadczonym 
specjalistą od fotowoltaiki. 

Po pierwsze - wydajność
Wydajność instalacji fotowoltaicznej z naturalnych przy-

czyn spada liniowo w zależności od jakości wybranych pa-
neli o około 0,7 proc. rocznie. – Instalację projektujemy tak, 
by służyła długie lata, dlatego dobrym pomysłem jest zapro-
jektowanie odrobiny nadwyżki mocy instalacji. W większości 

przypadków najprostszym sposobem jest dodatkowy panel lub 
dwa. Uwzględniamy to, że krzem krystaliczny, będący materia-
łem energotwórczym w panelu fotowoltaicznym, podlega na-
turalnym procesom starzenia, powodującym spadek jego wy-
dajności w produkcji energii elektrycznej z biegiem lat, a także 
naszą z roku na rok rosnącą konsumpcję energii elektrycznej 
- mówią specjaliści.

Po drugie – pogoda, strony świata i dostęp do światła
Panele fotowoltaiczne testowane są w idealnych warun-

kach, a co za tym idzie ich parametry na kartach technicznych 
obejmują odpowiednie naświetlenie, temperaturę pracy, kąt 
padania światła. W praktyce często montujemy instalacje na 
dachach, które projektowano, kiedy jeszcze technologia pozy-
skiwania energii ze słońca była nieznana i trudno jest znaleźć 
powierzchnię ustawioną idealnie na niezakłócone żadnym za-
cienieniem południe o idealnym kącie nachylenia. W rzeczy-
wistości zatem system zwykle jest narażony na znacznie trud-
niejsze warunki pracy.

Słoneczne i upalne letnie dni wbrew pozorom mogą nie być 
w stanie wygenerować maksymalnych uzysków z instalacji, 
bo o ile nasłonecznienie jest szczytowe to wysoka temperatu-
ra może znacząco obniżyć wydajność instalacji. W praktyce 
przyjmuje się, że idealną pogodę, kiedy możemy się spodzie-
wać maksymalnych uzysków, mamy w polskich warunkach 
przez około 15-30 dni w roku. W pozostałym okresie musimy 
się liczyć z tym, że nasza instalacja będzie pracowała, ale jej 
uzyski będą niższe. Bardzo ważna jest też obserwacja możli-
wego cienia, jaki pojawia się na panelach, od np. drzew, są-
siednich budynków, komina lub anteny. 

Dobry specjalista, wyposażony w program do analizy ba-
zujący na danych statystycznych klimatu, jest w stanie z dużą 
dokładnością ocenić jakiej wielkości instalację powinniśmy 
zamontować, by osiągnąć założony cel.

Czy to się na pewno zwróci?
Energia elektryczna z sieci energetycznej nie jest tania, 

a jej cena nieustannie rośnie. Eksperci rozwiewają wątpliwo-
ści: - Gdy spojrzymy na długoterminową wartość posiada-
nia własnego systemu fotowoltaicznego, jest to bardzo szybko 
zwracająca się inwestycja. Jej zwrot w przypadku dobrze za-
projektowanej instalacji powinien oscylować w okresie 5-7 lat. 
Po zwrocie poniesionych kosztów, osiągamy zysk przez cały 
okres eksploatacji. Dodatkowo, dofinansowanie do zakupu fo-
towoltaiki pomaga obniżyć koszty inwestycji i uzyskać jesz-
cze więcej oszczędności.

Szukajmy specjalistów, nie sprzedawców
Wobec rosnącej popularności fotowoltaiki, na rynku poja-

wiło się mnóstwo firm świadczących usługi sprzedaży i mon-
tażu systemów fotowoltaicznych. Niestety, spora część z nich 
skupia się jedynie na możliwie najszybszym dobiciu targu 
z klientem. Pamiętajmy jednak, że mówimy o długoletniej in-
westycji. Dlatego warto skorzystać z doświadczenia zaufane-
go eksperta, którzy kompleksowo przeanalizuje nasze potrze-
by i możliwości, a także sprawdzić realizacje i opinie klientów 
firmy montażowej. 

~ GetFree
info@getfree.pl, www.getfree.pl

Wykorzystaj energię ze słońca – skutecznie!
~ porady
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~ porady

Uważaj, bo się oparzysz, „bądź 
ostrożny”. Uważaj, bo cię oszu-
kają, „nie ufaj”. Uważności nie 

można sprowadzać do żadnego z tych 
zachowań. Choć bywają jej częścią. 
Uważność (ang. mindfulness) to nieosą-
dzająca świadomość tego, co dzieje się 
z nami i wokół nas. Używając języka 
potocznego, jest to rodzaj „przytom-
ności”, mentalnego „ogarnięcia się”. 
Istotą uważności jest samoobserwacja 
umożliwiająca przerwanie nawyko-
wego błędnego koła, w którym często 
bezwiednie reagujemy na pojawiające 
się wewnętrzne i zewnętrzne wrażenia, 
niechęcią, lękiem i innymi mocnymi, 
zwykle negatywnymi emocjami. Dzię-
ki uważności, pojawia się „przerwa” 
pomiędzy spostrzeżeniem bodźca i na-
wykową reakcją na niego. Dzięki której 
możliwa jest reakcja bardziej świadoma 
i zrównoważona. 

Zamiast odruchowego „znowu się 
czepiasz” na pytanie „gdzie są kluczyki 
od samochodu” możemy dzięki uważ-
ności nie tylko rozważyć możliwość 
innych odpowiedzi, ale też przeanali-
zować sytuację, które powtarza się no-
torycznie w naszym domu powodująca 
nieprzyjemne spięcia. Możemy pomy-
śleć o tym czy rzeczywiście kluczyki są 
rzucane byle gdzie. Czy pytający chce 
po prostu do nas zagadać? A może celo-
wo chce nas zirytować? Możemy w spo-
sób nieosądzający uświadomić sobie to, 
co faktycznie ma miejsce. I zareagować 
stosownie do sytuacji rzeczywistej.

Korzyści wynikające z poprawy 
uważności to:

· zdolność do szybszej regeneracji,
· lepsza regulacja emocji,
· zwiększenie koncentracji uwagi,
· zwiększenie efektywności pracy,
·  zwiększenie wrażliwości społecz-

nej.

Uważność jest potrzebna wszędzie 
tam, gdzie spotyka się dużo ludzi i gdzie 
można spodziewać się dużej ilości stre-
su. Dlatego rośnie liczba kursów oferu-
jących treningi mindfulness.

Uważność można też rozwijać sa-
modzielnie przy pomocy kilku pro-
stych ćwiczeń pozwalających odprężyć 
mózg i przygotować go do czekających 
nas zadań. 

1. Skup się na oddechu przez 1 mi-
nutę

Zacznij od powolnego wdechu, dolicz 
do 6 i zrób powolny wydech pozwalając 
ujść zgromadzonemu napięciu. Zadbaj 
o to, żeby twoja uwaga była cały czas 
przy oddechu. Za każdym razem, kie-
dy umysł zacznie zajmować się czymś 
innym, spokojnie wracaj do obserwacji 
oddechu. Kiedy poradzisz sobie z wyko-
nywaniem ćwiczenia przez jedną minu-
tę, możesz wydłużać jego czas. 

2. Uważnie obserwuj wybraną rzecz
Wybierz dowolny przedmiot ze swo-

jego otoczenia. Skup na nim swoją uwa-
gę przez minutę lub dwie. Nie rób nic 
poza przyglądaniem się temu obiekto-
wi, obserwuj go tak, jakbyś widział go 
pierwszy raz. Niemal tak jakbyś był jego 
odkrywcą. 

3. Świadomie dotykaj wybrany 
przedmiot

Może to być na przykład szklanka, 
do której nalewasz wodę. Nie rób tego 
automatycznie. Uważnie obserwuj każ-
dy wykonywany ruch. Zatrzymaj się po 
każdej kolejnej sekwencji wykonywa-
nego zadania. Obserwuj swoje dozna-
nia z tym związane: ciepło, zimno, gład-
kość, szorstkość, etc..

4. Skup się na tym czego słuchasz
Możesz skupić się na dźwiękach mu-

zyki. Najlepiej tej, której dotychczas 
nie słuchałeś. Ale mogą to być również 
dźwięki dochodzące z najbliższego oto-
czenia. Można też słuchać ciszy, bo ma 
ona wiele brzmień. Staraj się wyłapać 
przyjemne dźwięki i pozwól się im nieść 
przez chwilę oddychając swobodnie.

5. Bądź w pełni obecny podczas wy-
konywania „nudnych” czynności

Większość życia upływa nam na co-
dziennych rutynowych zajęciach, któ-
re uważamy za nudne. Chcemy zazwy-
czaj, żeby się jak najszybciej skończyły 
i żebyśmy mogli robić coś innego. Coś 
co uważamy za ważne, godne uwagi. 
Coś co nazywamy „prawdziwym ży-
ciem”. Wieszanie prania, odkurzanie, 
zmywanie staramy się „odfajkować”, 
żeby przejść do czegoś ekscytującego. 
Tymczasem te niechętnie wykonywane 
czynność, „szybko, szybko, żeby mieć 
to za sobą” mogą być znakomitą oka-
zją do ćwiczenia uważności. Mogą być 
ukojeniem dla zapracowanego umysłu. 
Spróbuj wykonywać rutynową czyn-
ność, na przykład sprzątanie domu, 
z wielką uwagą koncentrując się na każ-
dym detalu wykonywanej pracy. Wczuj 
się w każdy ruch mięśni, obserwuj jak 
się napinają i rozluźniają. Obserwuj po-
wstawanie i znikanie smug w trakcie od-
kurzania. Szukaj bardziej efektywnych 
ruchów. Ciesz się każdym krokiem wy-
konanej pracy. Paradoksalnie rutynową 
czynność ukończysz dzięki temu szyb-
ciej i mniej znudzony. A efekty uważno-
ści dadzą znać o sobie w innych „waż-
niejszych” dziedzinach życia.

W trakcie wszystkich wykonywanych 
ćwiczeń należy pamiętać o prawidło-
wym oddychaniu, bo to on jest podsta-
wą właściwego funkcjonowania.

Pamiętajmy też o uczeniu uważności 
naszych dzieci i wnuków, które coraz 
więcej czasu spędzają w świecie wir-
tualnym ze szkodą dla świata realnego. 
Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy 
uczyli ich tych ćwiczeń. W formie zaba-
wy, konkursów, wspólnie wykonywanej 
pracy, która nie musi być uciążliwością, 
ale okazją do budowania relacji i ćwi-
czenia uważności.

~ dr Jadwiga Kwiek
 psycholog, psychoterapeuta

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

 redaktorka ogólnopolskiego miesięcz-
nika GAZETA SENIOR

 moderatorka SPOTKAŃ z KSIĄŻKĄ

Psychologia na co dzień 

O potrzebie UWAŻNOŚCI
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01 Co to jest Profil Zaufany?
Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać sprawy urzędowe online w ser-
wisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu. Nie musisz osobiście stawiać się w urzędzie 
i czekać w kolejkach, by załatwić swoje sprawy.

02 Jak założyć i potwierdzić Profil Zaufany?

ONLINE OSOBIŚCIE
24h/7 dni w tygodniu – Profil Zaufany możesz założyć 
i potwierdzić w pełni online przy pomocy zewnętrz-
nego dostawcy tożsamości, np. banku.

Możesz założyć Profil Zaufany przez internet i po-
twierdzić go osobiście w Punkcie Potwierdzającym 
(lista miejsc dostępna po wypełnieniu formularza).

Wejdź na stronę internetową pz.gov.pl i przejdź 
do formularza klikając “zarejestruj się” w górnym 
prawym rogu strony. Wybierz funkcję BANKI I INNI 
DOSTAWCY. krok 1

Wejdź na stronę internetową pz.gov.pl 
i przejdź do formularza klikając  
“zarejestruj się” w górnym prawym 
rogu strony. Wybierz funkcję FORMULARZ 
ONLINE.krok 1

W systemie bankowości elektronicz-
nej twojego banku, wypełnij formularz 
o założenie Profilu Zaufanego.

krok 2

Operację potwierdź bankowym kodem 
autoryzacyjnym. Na Twój adres mailo-
wy otrzymasz potwierdzenie założenia 
konta.

krok 2

Przyjdź osobiście potwierdzić rejestra-
cję w Punkcie Potwierdzającym (Urząd 
Gminy Tarnowo Podgórne). Obowiąz-
kowo weź ze sobą dowód tożsamości.

Profil Zaufany - czy jest Ci potrzebny i jak go założyć?
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Jakie dane będziesz musiał podać zakładając Profil Zaufany?

Identyfikator może zawierać duże litery, małe litery, 
cyfry oraz znaki specjalne ‘_’ podkreślenie i ‘-’ łącznik.
Uwaga: wielkość liter ma znaczenie

Hasło musi mieć co najmniej 8 znaków, w tym:
1 dużą literę, 1 małą literę, 1 cyfrę lub znak specjalny

Dane osobowe musza zgadzać się z tymi z dowodu 
tożsamości, szczególnie kiedy będą weryfikowane 
podczas potwierdzenia Profilu Zaufanego. Jeśli nie 
posiadasz drugiego imienia to pole pozostaw puste

Podaj tylko numer telefonu komórkowego
w zapisie +48XXXXXXXXX

Najlepiej podaj e-mail, którego używasz prywatnie. Musi 
to być adres, do którego będziesz miał nieograniczony 
dostęp zawsze i wszędzie

Czy trzeba odnawiać Profil Zaufany?
Tak, trzeba odnawiać Profil Zaufany, gdyż wygasa po 3 latach. Zanim wygaśnie, możliwe jest samo-
dzielne przedłużenie jego ważności wchodząc na witrynę systemu Profi-
lu Zaufanego lub można odwiedzić dowolny punkt potwierdzający i złożyć 
wniosek o przedłużenie ważności Profilu Zaufanego. Jeśli obywatel posiada 
drugie imię,  zostanie poproszony o jego podanie, bowiem takie pole zostało dodane do profilu w nowej 
wersji systemu w celu weryfikacji w rejestrze PESEL.

Zaznacz pole

Kliknij „zarejestruj się”

podczas rejestracji ONLINE 
np. przez konto bankowe 

zostaniesz poproszony 
o potwierdzenie Profilu 
Zaufanego bankowym 

kodem autoryzacyjnym

podczas rejestracji OSOBISTEJ 
zostaniesz poproszony o potwierdzenie 

Profilu Zaufanego w Punkcie 
Potwierdzającym (np. w Urzędzie Gminy 

Tarnowo Podgórne w Wydziale Spraw 
Obywatelskich, bud. C)

03 Co możesz załatwić posiadając Profil Zaufany?
•	 Zalogować do Internetowego Konta Pacjenta (IKP)
•	 Podpisać JPK_VAT
•	 Złożyć wniosek o rejestrację działalności 

gospodarczej
•	 Zgłosić utratę dokumentu tożsamości
•	 Uzyskać odpis aktu stanu cywilnego

•	 Wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia 
Zdrowotnego

•	 Załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: 
becikowe, świadczenia rodzicielskie, Karta Dużej 
Rodziny, Świadczenie o Funduszu Alimentacyjnym

•	 Dziesiątki innych spraw

ePUAP ePIT eRECEPTA
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Tegoroczny wrzesień jest dla 
nas czasem szczególnym. To 
właśnie teraz dobiega końca 

realizacja projektu „Tarnowo Podgór-
ne dla Seniorów – działania opiekuń-
cze i aktywizujące”, który realizowa-
ny był z myślą o Seniorach Gminy 
Tarnowo Podgórne. Tych 19 miesię-
cy rozwijania, w ramach Tarnowskie-
go Centrum Senioralnego, talentów, 
pasji i przyjaźni z pewnością na dłu-
go zostanie w naszych sercach.

Zdajemy sobie sprawę, że stwo-
rzona w Pałacu Jankowice prze-
strzeń jest po prostu potrzebna. 
Dlatego z myślą o najstarszych 
mieszkańcach, w zgodzie z panują-
cymi obostrzeniami i troską o zdro-
wie i bezpieczeństwo nas wszyst-
kich, zapraszamy do zapisów na 
nowy cykl aktywności.

W okresie od października do 
grudnia 2020 prowadzić będziemy 
pięć, zróżnicowanych zajęć tema-
tycznych:

• Ceramika (prowadząca: Mag-
dalena Kokoszko),

•  Rękodzieło z elementami pla-
styki i decoupage (prowadząca: 
Magdalena Kokoszko),

•  Zdrowy kręgosłup z elemen-
tami fizjoterapii (prowadząca: 
Anna Lisiak),

• Język angielski – grupa począt-
kująca,

•  Nowe technologie – grupa pod-
stawowa i zaawansowana (pro-
wadząca: Anna Kasprzak).

Aby móc skorzystać z naszej ofer-
ty, konieczne trzeba spełnić dwa wa-
runki:

• być mieszkańcem Gminy Tarno-
wo Podgórne

• mieć ukończony 60. rok życia
Chęć udziału w zajęciach można 

zgłosić od 21 do 28 września 2020 
pod numerem telefonu 61 10 10 402 
(pon – pt w godz. 8.00 – 16.00, Tar-
nowskie Centrum Senioralne). 

Jesienne aktywności w Tarnowskim 
Centrum Senioralnym  

– nowy nabór uczestników

Zapraszamy wszystkich – zarów-
no tych, którzy odwiedzą nas po raz 
pierwszych, jak i stałych bywalców, 
którzy zdążyli się już zadomowić 
w pięknych przestrzeniach pałacu.

~ pałac jankowice
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~ pałac jankowice

12 września punktualnie o 12.00 odbędzie się werni-
saż online prac Julity Molskiej, pochodzącej z Ce-
radza Kościelnego.

Julita Molska – absolwentka studiów magisterskich na kie-
runku Historii Sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu i Université de Bourgogne w Dijon. Stażystka 
w Muzeach Kapitolińskich w Rzymie i w Ministerstwie Kultu-
ry Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Absolwentka stu-
diów podyplomowych na kierunku Biznes Międzynarodowy.

Artystka z zamiłowania, projektantka mody slow, poliglot-
ka, wielbicielka muzyki Chopina, kultury śródziemnomorskiej 
i sztuki antycznej Rzymu.  

Autorka bloga w języku włoskim o Palmie Bucarelli, legen-
darnej dyrektorce Narodowego Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Rzymie.  

Dzieli swój czas między pracą zawodową w Barcelonie 
i działalnością artystyczną. Prezentowane prace są wykonane 
węglem i suchą pastelą na papierze. Tematyka obrazów obej-
muje studium postaci ludzkiej i martwą naturę. Charaktery-
stycznym elementem są klasyczne formy, niedopowiedzenia 
i cięcia kompozycyjne oraz gra światłocieni, które wprowa-
dzają do prac wspaniałą przestrzeń. 

Zapraszamy na wernisaż online na nasz kanał YouTube.
Poza możliwością obejrzenia wystawy na szklanym ekranie, 

będzie można to zrobić również na żywo, w obrębie pałacu. 
Rozglądajcie się uważnie! 

Po dłuższej przerwie z niecierpli-
wością wyczekujemy kolejnego 
spotkania z poezją. Tym razem 

naszym gościem będzie aktorka teatral-
na, filmowa i telewizyjna, Oliwia Na-
zimek, która przeczyta poezję Charlesa 
Bukowskiego i Sylvii Plath. Program 
muzyczny przygotuje zespół White Ele-
phant, założony przez artystkę w 2015 
roku.

Oliwia Nazimek jest absolwentką 
Wydziału Aktorskiego Akademii Sztuk 
Teatralnych w Krakowie. Na scenie 
debiutowała rolą Blanche w spektaklu 
Tramwaj zwany pożądaniem Tennessee 
Williamsa w reżyserii Iwony Kempy. 
Od grudnia 2017 roku jest aktorką Teta-
ru Nowego w Poznaniu, gdzie mozna ją 
oglądać w przedstawieniach: Mister Ba-
rańczak i Kanapka z człowiekiem (oba 
w reż. Jerzego Satanowskiego), Beniow-
ski. Ballada bez bohatera (reż. Mał-
gorzata Warsicka), Baba-Dziwo (reż. 
Maria Kwiecień), Pan Tadeusz (reż. Mi-
kołaj Grabowski), Stan Podgorączko-
wy. Bibobit/Osiecka (reż. Piotr Krusz-
czyński), Krzycz. Byle ciszej (reż. Aneta 

Węglem i pastelą malowane

„AtmoSFERA POEZJI” z Oliwią Nazimek
Groszyńska). Na koncie ma również udział w kilku serialach: Nielegalni, Komisarz 
Alex, Stulecie winnych, Zakochani po uszy i M jak miłość. Wystąpiła także w dwóch 
etiudach szkolnych: Dla ciebie (reż. Katarzyna Wiśniowska) oraz Czary mary Mary 
(reż. Anna Pawluczuk).

Zapraszamy 18 października o godzinie 13.00 do Sali koncertowej Pałacu Jan-
kowice.

Rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejściówek od 5 października 2020 pod nu-
merem telefonu: 61 10 10 400 (poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 – 21.00, 
sobota – niedziela w godzinach 13.00 – 19.00). Procedura uczestnictwa w wyda-
rzeniach oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.palacjankowice.pl/
procedury-covid-19
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~ pałac jankowice

W październiku Pałac Jankowice powraca z cyklem 
„Brzmienie jesieni” i propozycją wyjątkowego 
koncertu brytyjskiego artysty. Muzyczną scenę pa-

łacu odwiedzi Callum Spencer.
Urodzony i wychowany w North Yorkshire, w Wielkiej Bry-

tanii, Callum Spencer już przyciąga wzrok krajowej i między-
narodowej sceny muzycznej. Jego pierwsze single trafiły na 
kilka ważnych playlist na Spotify, a także wywindowały arty-
stę na kilka ważnych festiwali, w tym chociażby na The Brave 
Festival w Amsterdamie.

Po kilku latach budowania swojej reputacji zarówno jako 
pisarz, jak i wykonawca, Callum właśnie wydał swoją debiu-
tancką EP „Nothing But Strangers”. Ta płyta pokazuje eklek-
tyczny styl Calluma zarówno jako piosenkarza, jak i pisarza. 
Łączy w sobie uduchowione pisanie o ludowych korzeniach 
z optymistycznymi wpływami różnych artystów – od Passen-
gera po Bruce’a Springsteena. W muzyce tego Brytyjczyka 
słychać też wpływy chociażby Eda Sheerana czy Damiena Ri-
ce’a.

Dziennikarze brytyjskiego Radia BBC głoszą: – Ten chło-
pak przesłał nam tylko jeden utwór, który tak nam się spodo-
bał, że od razu musieliśmy zaprosić Calluma do nas na sesję 
nagraniową! Ma świetny głos i wysublimowany talent do pi-
sania piosenek.

Na koncert zapraszamy 18 października o godzinie 17.00 
do sali koncertowej Pałacu Jankowice. Liczba miejsc – ze 
względu na panującą sytuację – jest ograniczona. Wydarzenie 
będzie transmitowane online na naszym Facebook’u.

*rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejściówek od 5 paź-
dziernika 2020 pod numerem telefonu: 61 10 10 400 (ponie-
działek – piątek w godzinach 8.00 – 21.00, sobota – niedziela 
w godzinach 13.00 – 19.00). Procedura uczestnictwa w wy-
darzeniach oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie: 
www.palacjankowice.pl/procedury-covid-19

Wszystkich miłośników przy-
rody, a szczególnie miło-
śników polskiej flory za-

praszamy na spotkanie zatytułowane 
„Kwietne łąki”, które poprowadzi Ro-
bert Przybylski. 

Oprócz nauki roz poznawania wie-
lu bardzo interesujących dzikich roślin 
kwiatowych występujących na różnych 
typach zbiorowisk nieleśnych, przede 
wszystkim na łąkach, murawach - po-
znamy podstawowe tajniki dobrego 
fotografowania roślin, kwiatów czy 
drobnych zwierząt występujących 
w ekosystemie łąki. Wiele barwnych 
slajdów, ciekawostek, podpowiedzi - 
wszystko w miłej i pasjonującej atmos-
ferze. 

Robert Przybylski – mieszkaniec 
Gminy Tranowo Podgórne,  z wykształ-
cenia absolwent Uniwersytetu Przy-
rodniczego, licencjonowany pilot wy-
cieczek,  z zamiłowania – przyrodnik, 
fotograf, astronom, zawodowo – od 12 
lat prowadzi firmę „Pasjonaci” w po-
staci mobilnego laboratorium i plane-
tarium. Dodatkowo – redaguje artykuły 
o ciekawych miejscach w gminie dla lo-

kalnej  strony internetowej www.fami-
lijnagmina.pl Prywatnie – mąż, ojciec.

Na spotkanie zapraszamy 27 wrze-
śnia o godzinie 16.00 do sali koncerto-
wej Pałacu Jankowice. Liczba miejsc – 
ze względu na panującą sytuację – jest 
ograniczona. Wydarzenie będzie trans-
mitowane online na naszym Facebo-
ok’u.

*rezerwacja telefoniczna bezpłatnych 
wejściówek od 14 września 2020 pod 
numerem telefonu: 61 10 10 400 (po-
niedziałek – piątek w godzinach 8.00 – 
21.00, sobota – niedziela w godzinach 
13.00 – 19.00). Procedura uczestnictwa 
w wydarzeniach oraz szczegółowe in-
formacje dostępne na stronie: www.pa-
lacjankowice.pl/procedury-covid-19

Brzmienie jesieni Callum Spencer

O kwietnych łąkach
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~ pałac jankowice

Międzynarodowy Festiwal im. 
Józefa Madei to wyjątkowe 
przedsięwzięcie artystyczne, 

które organizowane jest w dniach 9-26 
października na terenie województwa 
wielkopolskiego.  Podczas Festiwalu od-
bywa się wiele interesujących wydarzeń 
– koncerty, wykłady, lekcje mistrzow-
skie oraz spotkania z wyjątkowymi arty-
stami zarówno z Polski, jak i zagranicy. 
Organizatorem Festiwalu jest Stowarzy-
szenie im. Józefa Madei, mające swoją 
siedzibę w Poznaniu, ale działające na 
terenie całej Polski i współpracujące 
z wieloma instytucjami kultury, również 
za granicą. 

Podczas II edycji Festiwalu w sali 
koncertowej Pałacu Jankowice będzie 
można wysłuchać światowej sławy klar-
necistę – Dirka Altmanna. Wydarzenie 
odbędzie się 10 października 2020 r. 
o godz. 17.00.  Podczas koncertu wy-
stąpi również Festiwalowa Orkiestra 
Klarnetowa, w skład której wejdą m.in. 
uczniowie Samorządowej Szkoły Mu-
zycznej I st. w Tarnowie Podgórnym 
oraz studenci Akademii Muzycznej im. 
I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Orkie-
strę poprowadzi prof. Zdzisław Nowak. 
Koncert odbędzie się w ramach upa-
miętnienia 100. rocznicy urodzin Janiny 
Garści.

Festiwal współfinansowany jest z do-
tacji Fundacji Współpracy Polsko-Nie-
mieckiej. Partnerami Festiwalu są: 
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderew-
skiego w Poznaniu, Pałac Jankowice, 
Zamek Rydzyna, BrassPoint,  Drukarnia 
i poligrafia Nowak, Towarzystwo Mu-
zyczne Schola Cantorum Posnaniensis, 
Goethe-Institut, Ruch Muzyczny, Teatr 
Muzyczny w Poznaniu, Wherenowhere 
Art Gallery.

Patronat medialny nad wydarzeniem 
objęli: POLMIC, Wielkopolskamaga-
zyn.pl, muzycznapolska.pl oraz Radio 
Poznań. Więcej szczegółów na www.fe-
stiwalmadei.pl.

Zapraszamy 10 października o go-
dzinie 17.00 do sali koncertowej Pałacu 
Jankowice. Liczba miejsc – ze względu 
na panującą sytuację – jest ograniczona. 
Wydarzenie będzie transmitowane onli-
ne na naszym Facebook’u.

*rezerwacja telefoniczna bezpłatnych 
wejściówek od 28 września 2020 pod 
numerem telefonu: 61 10 10 400 (po-
niedziałek – piątek w godzinach 8.00 – 
21.00, sobota – niedziela w godzinach 
13.00 – 19.00). Procedura uczestnictwa 
w wydarzeniach oraz szczegółowe in-
formacje dostępne na stronie: www.pa-
lacjankowice.pl/procedury-covid-19

Festiwal po raz drugi!
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~ biblioteka

Przed nami spotkanie poświęcone życiu Józefa Ignacego Kraszewskiego. Poprowadzi je – do-
brze znany naszej publiczności ze spotkań z poezją – Wiesław Ratajczak. Tego dnia nie 
zabraknie również akcentu muzycznego.

Zapraszamy 3 października o godzinie 16.00 do Sali koncertowej Pałacu Jankowice.
Liczba miejsc – ze względu na panującą sytuację – jest ograniczona. Wydarzenie będzie 

transmitowane online. 
Wiesław Ratajczak– historyk literatury, dr hab., prof. UAM, w latach 2012-2016 kierow-

nik Pracowni Badań nad Tradycją Europejską w Instytucie Filologii Polskiej, badacz kul-
tury polskiej drugiej połowy XIX wieku. Kierownik specjalizacji „Animacja kultury” na 
studiach licencjackich filologii polskiej. Wykłada także teorię i historię kultury na Uni-
wersytecie Artystycznym w Poznaniu.

Autor książek: Teodor Tomasz Jeż (Zygmunt Miłkowski) i wiek XIX (Poznań 2006), 
Słownik motywów literackich (Poznań 2006), Literatura polska XIX wieku (Poznań 
2008), Conrad i koniec epoki żaglowców (Poznań 2010). Współredaktor tomów zbio-
rowych: Poznań Czerwiec 56. Sens pamięci (Poznań 2006), Europejskość i rodzimość. 
Horyzonty twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego (Poznań 2006), Cóż wiesz o pięk-
nem? Szkice o literaturze, filmie, muzyce i teatrze (Poznań 2007), Norwid – artysta (Po-
znań 2010), Krasiński i Kraszewski wobec europejskiego romantyzmu i dylematów XIX 
wieku. W dwustulecie urodzin pisarzy (Poznań 2016), Jarosława Marka Rymkiewicza 
dialogi z tradycją (Poznań 2016) i in.

*rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejściówek od 21 września pod numerem tele-
fonu: 61 10 10 400 (poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 – 21.00, sobota – niedziela 
w godzinach 13.00 – 19.00). Procedura uczestnictwa w wydarzeniach oraz szczegóło-
we informacje dostępne na stronie: www.palacjankowice.pl/procedury-covid-19

Urokliwe popołudnie z Kraszewskim

promoted!MŁODZIEŻOWA RADA 

GMINY TARNOWO PODGÓRNE
WYBORY

MASZ 14 - 19 LAT?

ZOSTAŃ RADNYM MRG TARNOWO PODGÓRNE!

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW:  

OD 18 WRZEŚNIA DO 1 PAŹDZIERNIKA

WIĘCEJ INFORMACJI:

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

Bilety dostępne online w serwisie Bilety24 (www.bilety24.pl)
Regulaminy dotyczące uczestnictwa w poszczególnych wydarzeniach dostępne na stronie www.goksezam.pl
Obiekty GOK „SEZAM” są dostosowane do osób niepełnosprawnych.

Kabaret Czesuaf i zespół Mitochondrium

18 września (piątek) godz. 19, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety 35 zł

Lusowskie Spotkania Muzyczne: 
Chór Dziewczęcy SKOWRONKI pod dyrekcją Alicji Szelugi
4 października (niedziela) godz. 13:15, kościół w Lusowie, wstęp wolny

Kino Zielone Oko: informacja wkrótce na stronie www.goksezam.pl

20 września (niedziela) godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 16 zł

Kino Zielone Oko dla dzieci: „O czym marzą zwierzęta”

20 września (niedziela) godz. 12:30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 11 zł

Jazzowa Scena Sezamu: Adam Bałdych Quartet - „Sacrum Profanum”
10 października (sobota) godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 35 zł  

Kino Zielone Oko: Pętla
4 października (niedziela) godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 16 zł

Mama, tata, teatr i ja: „Psie serce” Teatr Krokodyl
11 października (niedziela) godz. 12:30, Dom Kultury Tarnowo Podgórne. Bilety: 11 zł

Kino Zielone Oko dla dzieci: „Waleczne rybki”

4 października (niedziela) godz. 12:30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 11 zł

Kino Zielone Oko: „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”
11 października (niedziela) godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 16 zł

E-wystawa„Obrazem i słowem” autorstwa kół plastycznych GOK SEZAM
wrzesień/październik, wystawa będzie dostępna: facebook.com/goksezam oraz www.goksezam.pl 

Zasłaniaj 
nos i usta

Zachowaj dystans 
społeczny

Regularnie myj 
i dezynfekuj ręce

~ gok afisz



34    | sąsiadka~czytaj |  wrzesień 2020

~ biblioteka

Czytanie książek to wspaniały nawyk, który daje prze-
pustkę do świata wiedzy i wyobraźni, pozytywnie 
wpływa na rozwój dziecka, uwrażliwia oraz ukazuje 

piękno otaczającego świata. Dzieci sięgające po książki, ob-
cujące ze światem literatury mają lepsze kompetencje języko-
we niż ich rówieśnicy, którzy książek nie czytają. Większość 
dzieci do nauki czytania podchodzi entuzjastycznie, dlatego 
też spróbujmy w maluchach wzbudzić tę pasję. Postarajmy się 
zrobić jak najwięcej, aby zainteresować dziecko światem ksią-
żek. Pamiętajmy, że dziecko lubi obserwować i naśladować 
osoby dorosłe. Jeśli my, dorośli czytamy, to jest duże praw-
dopodobieństwo, że nasza pociecha również zostanie miłośni-
kiem książek.

Najbardziej wartościowe książki to oczywiście te, które są 
mądre i przemawiają do wyobraźni dziecka. To książki mó-
wiące o różnego rodzaju emocjach, o przyjaźni, miłości rado-
ści. Dobra książka to ta, która rozwija, uczy i bawi jednocze-
śnie. 

Godną polecenia jest seria do nauki samodzielnego czyta-
nia „Czytam sobie” wydawana pod patronatem honorowym 
Biblioteki Narodowej. To seria dopasowana do potrzeb dzie-
ci w wieku 5 – 7 lat, podzielona na trzy poziomy czytelnicze, 
w której każde dziecko znajdzie interesujący temat. POZIOM 
1 – SKŁADAM SŁOWA, POZIOM 2 – SKŁADAM ZDA-
NIA, POZIOM 3 – POŁYKAM STRONY. Każda książka to 
świetna, wciągająca historia napisana dużą czcionką przez 

znanych polskich autorów. Wśród nich znaleźli się m.in.: 
Rafał Witek, Wojciech Widłak, Ewa Nowak, Joanna Olech, 
Agnieszka Frączek oraz Zofia Stanecka.

Inną serią skierowaną  do dzieci, które rozpoczynają naukę 
czytania jest seria „Pierwsze czytanki”. To wesołe i ciekawe 
historie wspierające małych czytelników w ich pierwszych 
spotkaniach z książką. W serii również występują trzy pozio-
my trudności. Wszystko dostosowane jest w taki sposób do 
potrzeb dziecka, aby ułatwić mu zrozumienie treści.

Zachęcamy wszystkich rodziców, aby rozwijali w swoich 
dzieciach wspaniałą pasję, jaką jest czytanie książek. Pamię-
tajmy, że przykład idzie z góry, dlatego zadbajmy o to, aby na-
sze dzieci już od pierwszych miesięcy swojego życia widziały 
rodziców z książką w ręku.

„CZYTANIE KSIĄŻEK TO NAJPIĘKNIEJSZA ZABA-
WA, JAKĄ SOBIE LUDZKOŚĆ WYMYŚLIŁA” – Wisława 
Szymborska  

Wszystkich zainteresowanych dobrą książką zapraszamy do 
naszej Biblioteki w Tarnowie oraz do Filii w Przeźmierowie, 
Baranowie i Lusowie. Czekają na Państwa nowości wydaw-
nicze, reportaże, biografie, książki podróżnicze, kryminały, 
książki obyczajowe, sensacyjne, obcojęzyczne, książki z du-
żym drukiem, audiobooki oraz  wiele, wiele innych ciekawych 
pozycji.

 Do zobaczenia w BIBLIOTECE.
~ A.N.

INFORMATOR KULTURALNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Zaczynam czytać sam
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~ gok

We wrześniu wystartowały pierwsze zajęcia kół 
i zespołów działających w ramach GOK SEZAM. 
Niektórzy, po wielu tygodniach stagnacji, musie-

li popracować nad swoją kondycją fizyczną, inni pokonywali 
tremę debiutując na scenie, a jeszcze inni puścili wodze ar-
tystycznych fantazji nagromadzonych w czasie letnich woja-
ży. Kończący się właśnie nabór uzupełniający pokazał nam, 
jak bardzo każdy człowiek potrzebuje kontaktu z kulturą. Jak 
ważne w życiu jest realizowanie pasji i spełnianie marzeń. 
Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom, planujemy też nową 
formę działań, jaką są krótkie spotkania warsztatowe z róż-
nych dziedzin. Mamy nadzieję, że takie 2-3 dniowe zajęcia 
będą atrakcyjną, choć nie zawsze zobowiązującą na dłuższą 
metę, formą dla dzieci i dorosłych. Zachęcamy do śledzenia 
na bieżąco naszej strony internetowej www.goksezam.pl oraz 
profilu facebook.com/goksezam, gdzie publikowane są naj-
świeższe informacje dotyczące działalności naszego Gminne-
go Ośrodka Kultury SEZAM. 

~ Magdalena Woźniak, Fot. Damian Nowicki

Znany z telewizji, związany z te-
atrem, kinem, a także estradą – 
Tomasz Stockinger, w październi-

ku zagości w Domu Kultury w Tarnowie 
Podgórnym. Na scenie wystąpi z recita-
lem „Już nie zapomnisz mnie” - pięk-
nym wspomnieniem dwudziestolecia 
międzywojennego w muzyce i słowie. 
Tytuł programu pochodzi od piosenki, 
która stanowiła główny motyw muzycz-
ny polskiej komedii Zapomniana melo-
dia z 1938 roku. Koncert poświęcony 
jest twórcom takim jak Henryk Wars 

czy Jerzy Jurandot. A jako że wykonaw-
cą jest aktor, oddaje także przez swój re-
cital hołd gwiazdom kina przedwojen-
nego i przypomina Eugeniusza Bodo, 
Aleksandra Żabczyńskiego, Antoniego 
Fertnera i innych.

Można powiedzieć, że recital jest wią-
zanką piosenek, w rytmie walca i tanga 
przy akompaniamencie pianisty Stefa-
na Gąsienieca, jak za dawnych, dobrych 
lat. Wraca do nas łagodnym uśmiechem, 
niesłychanym charm’em i przenosi do 
magicznego dwudziestolecia. Ten pro-

Tomasz Stockinger w duecie z pianistą
gram to elegancja i szyk minionych lat, 
wciąż tak żywo wspominanych. 

Zapraszamy na wieczór najpiękniej-
szych szlagierów polskiego kina przed-
wojennego.

~ Magdalena Woźniak

24 października, godz. 18, Dom 
Kultury w Tarnowie Podgórnym, Już 
nie zapomnisz mnie – recital Tomasza 
Stockingera w duecie z pianistą Stefa-
nem Gąsieniecem. Bilety w cenie 25 zł 
do nabycia w serwisie bilety24.pl. 

Nowy sezon kulturalny rozpoczęty
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~ gok

Miesiące pandemicznego dystansu obfitowały w wiele 
wydarzeń, które mogliśmy obserwować na ekranach 
naszych telefonów czy tabletów, nic jednak nie za-

stąpi muzyki na żywo. Jazzu w szczególności. 
Po półrocznej przerwie, na scenie Centrum Kultury Prze-

źmierowo wystąpi jeden z najlepszych obecnie skrzypków 
jazzowych na świecie – Adam Bałdych. Nie na darmo mówi 
się o nim, jako o jednym z nielicznych obecnie na skrzypków 
o tak świeżym brzmieniu i elektryzującej muzycznej osobo-
wości. Na swoim koncie ma ponad dwadzieścia nagranych 
płyt, na które natknąć się można w sklepach muzycznych nie 
tylko Europy, ale także USA, Australii czy Azji. W tym, oczy-
wiście, jest ostatnia, „Sacrum/Profanum”, wydana w zeszłym 
roku, inspirowana muzyką sakralną, którą na łamach prestiżo-
wego „Jazz Press” określono „sensacyjną premierą muzycz-
ną”. To właśnie utwory z tej płyty będzie można usłyszeć pod-
czas zbliżającego się koncertu.

~ Szymon Kantorski
10 października, godz. 18 w CK Przeźmierowo, Adam 

Bałdych Quartet. Bilety w cenie 35 zł dostępne w serwisie 
bilety24.pl. 

Po kilku różnorodnych koncertach, czas na mocne za-
kończenie tegorocznego cyklu Lusowskich Spotkań 
Muzycznych. W kościele w Lusowie wystąpi Chór 

Dziewczęcy SKOWRONKI pod dyrekcją Alicji Szelugi. Chór 
powstał w 1950 r. i obecnie działa pod auspicjami miejskiej 
instytucji kulturalnej – Centrum Kultury ZAMEK w Pozna-
niu. Edukacja muzyczna dziewcząt przebiega na trzech pozio-
mach, zależnych od wieku i umiejętności muzycznych. W pra-
cy z młodymi śpiewaczkami szczególną uwagę zwraca się na 

Powrót Jazzowej Sceny Sezamu

Zakończenie sezonu  
Lusowskich Spotkań Muzycznych

świadomość dźwięku oraz poprawną i piękną emisję głosu, 
o którą dba Marzena Michałowska. Chór od wielu lat znajduje 
się w czołówce zespołów europejskich i do dziś regularnie po-
twierdza swój wysoki poziom, zdobywając uznanie publicz-
ności oraz liczne nagrody w konkursach polskich i zagranicz-
nych. Chór SKOWRONKI jest laureatem głównych nagród 
w aż trzydziestu sześciu europejskich festiwalach i konkur-
sach chóralnych. Przez 70 lat działalności artystycznej chór 
koncertował w niemal wszystkich krajach Europy, w Japonii, 
w Izraelu i w Stanach Zjednoczonych. W grudniu 2015 roku 
Chór Dziewczęcy SKOWRONKI z wielkim sukcesem wystą-
pił z koncertem na deskach jednej z najbardziej prestiżowych 
scen świata - nowojorskiej Carnegie Hall. Zespół współpracu-
je z Filharmonią Poznańską.

Koncertu w Lusowie zawierać będzie różnorodny program, 
złożony głównie z utworów sakralnych. Na szczególną uwa-
gę zasługuje msza jazzowa wybitnego współczesnego kompo-
zytora brytyjskiego Boba Chilcotta, którą Chór Dziewczęcy 
SKOWRONKI wykonał w marcu br., podczas inauguracji ob-
chodów Jubileuszu chóru – 70-lecia działalności artystycznej. 
Chórowi podczas koncertu towarzyszyć będą: na fortepianie 
Czesław Łynsza oraz na perkusji Beata Polak.

~ MW
Lusowskie Spotkania Muzyczne: Chór Dziewczęcy 

SKOWRONKI pod dyrekcją Alicji Szelugi. 4 październi-
ka, godz. 13.15, kościół z Lusowie, wstęp wolny
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Miłośnicy poezji jak i malarstwa już wkrótce będą 
mieli okazję obejrzeć, jedyną w swoim rodzaju, wy-
stawę on-line, pt.: „Obrazem i Słowem”.  Wystawa 

ta to efekt artystyczny kół plastycznych GOK SEZAM, której 

Znany naszej najmłodszej pu-
bliczności Teatr Krokodyl, który 
w grudniu 2019 gościł z „Zimo-

wą opowieścią”, tym razem odwiedzi 
nas ze spektaklem „Psie serce”.

Pies, o czym trzeba pamiętać, to nie 
tylko wierne oczy, cztery łapy, ogon 
i nos. To nie tylko kompan do zabawy, 
który radośnie przyniesie kapcie, gazetę 
lub rzucony patyk. Pies – mały, średni 
i duży – to także uczucia i emocje. Jakże 
często wzruszające, pielęgnowane przez 
lata.

A jakie marzenia mają psy? Co jest 
ich największą potrzebą? Odpowiedzi 
na te pytania pozna dziecięca widownia 
„Psiego serca”. Aktorzy Tadeusz i Mag-
dalena Falana stworzą na scenie sytu-
acje, także humorystyczne, z których ja-
sno będzie wynikać, że nasi milusińscy 
na czterech łapach oczekują: poczucia 
bezpieczeństwa, ciepła, bliskości i mi-
łości. Mowa będzie także o odpowie-
dzialności, jaka na co dzień spoczywa 
na każdym, kto zdecyduje się na posia-
danie psa.

O czym marzy pies?

To kolejny spektakl w ramach cyklu „Mama, Tata, Teatr i ja”, któremu niezmien-
nie towarzyszy duże zainteresowanie.

Mama, tata, teatr i ja: Teatr Krokodyl „Psie serce”
~ Andrzej Piechocki

Spektakl dla dzieci od lat 3. 11 października, godz. 12.30, Dom Kultury w Tar-
nowie Podgórnym. Bilety w cenie 11 zł (dzieci) i 11 zł (dorośli). Sprzedaż online 
prowadzi serwis Bilety24.pl

Wyjątkowa wystawa
wartością dodaną jest twórczość literacka Igi Dragon (pseudo-
nim artystyczny). 

Zestawienie odmiennych sposobów artystycznej wypowie-
dzi pokazuje wrażliwość i specyficzne postrzeganie rzeczy-
wistości ludzi o artystycznych duszach, unaocznia, że każ-
de przeżycie czy doświadczenie może stać się pretekstem do 
stworzenia dzieła o zadziwiającej formie czy treści.

Wystawa będzie dostępna online na profilu facebook.com/
goksezam oraz na stronie internetowej www.goksezam.pl. 

~ MŁ

~ gok
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W związku z ogłoszeniem pan-
demii w cały kraju, placówki 
oświatowe zostały zobowią-

zane do realizacji podstawy programo-
wej, zorganizowania i przesyłania zajęć 
w zdalnej formie. Edukacja przedszkol-
na w takim trybie jest trudna, ze wzglę-
du na fakt, iż dzieci nie powinny prze-
bywać zbyt długo przed komputerem. 
Dzięki współpracy nauczycieli z rodzi-
cami, Przedszkole Na Zielonym Wzgó-
rzu sprawnie poradziło sobie z zaistniałą 
sytuacją. Rodzice wraz z dziećmi chęt-
nie wykonywali powierzone zadania, 
a także prace zarówno plastyczne jak 
i badawcze. Wzajemny kontakt i współ-
działanie rodziców z nauczycielami po-
zwoliły na zorganizowanie ciekawych 
zajęć edukacyjnych w warunkach do-
mowych. Dzięki przesyłanym zdjęciom 
wykonanych prac, nauczyciele mogli 
obserwować pracowitość dzieci. Dzię-
kujemy dzieciom i ich rodzicom za 
wsparcie, miłe słowa i zaangażowanie 

i odpowiedzialne zorganizowanie zajęć 
w tak trudnym czasie.

~ Monika Pitak

~ edukacja

Wakacje minęły, ale nie jest to 
dla nas powód do smutku! 
Znów będziemy mogli regu-

larnie spotykać się z naszymi Gniazd-
kowiczami. Powracamy po wakacyjnej 
przerwie  z nowymi pomysłami, warsz-
tatami i pełnią energii! Pomimo wielu 
obostrzeń z wielkim entuzjazmem roz-
poczynamy zajęcia w świeżo wyremon-
towanych salach. Serdecznie dziękuje-
my za zaufanie, jakim nas obdarzyliście 
i liczne zgłoszenia w trakcie trwania na-
boru. Będziemy na bieżąco informować 
Was, co u nas słychać, poprzez stronę 
internetową https://www.facebook.com/
GniazdkoCeradz/ oraz na łamach mie-
sięcznika „Sąsiadka- Czytaj”. 

Do napisania! 
~ Kadra Gniazdka

Przedszkole Na Zielonym Wzgórzu a pandemia

Przedszkole a pandemia

Gniazdko – świetlica socjoterapeutyczna w Ceradzu Kościelnym

Gniazdko wraca po wakacjach! 
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~ edukacja

Spacerując po szkole, zaglądamy do wspaniale wyposa-
żonych sal. Oko cieszą uśmiechnięte buzie młodszych 
dzieci, które 1 września rozpoczęły naukę w kolorowym 

i nowoczesnym, na miarę XXI wieku, budynku. Do dyspozy-
cji uczniów i nauczycieli są jasne sale dydaktyczne, pracow-
nia informatyczna i językowa, przestronna aula, gabinety tera-
peutyczne, świetlica oraz plac zabaw z huśtawkami, karuzelą 
i trampoliną. 

Oficjalne otwarcie nowego skrzydła Szkoły Podstawowej 
im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie nastąpiło 1 września 
2020 r. Ten dzień pozostanie na długo w pamięci i sercach 
wszystkich zebranych. Spełniły się oczekiwania oraz marze-
nia dzieci, pedagogów i rodziców o nowej szkole, bezpiecz-
nej i przyjaznej najmłodszym uczniom. Symbolicznego aktu 
przecięcia wstęgi dokonał Wójt Tadeusz Czajka wraz z dyrek-
tor Joanną Mizerską oraz z zaproszonymi gośćmi – przewod-
niczącą Rady Gminy Krystyną Sembą, sekretarzem gminy 
Oskarem Cierpiszewskim oraz z przedstawicielami uczniów 
i rodziców. Ksiądz proboszcz Tomasz Szukalski poświęcił 
nowy budynek, aby przyniósł on szczęście i pomyślność całej 
społeczności szkolnej, by dobrze służył kolejnym pokoleniom.

Wójt krótko przedstawił historię powstania nowego skrzy-
dła szkoły, podkreślając przy tym, że każdy nowy obiekt edu-
kacyjny to inwestycja w przyszłość. Pani dyrektor w ciepłych 
słowach podziękowała władzom gminy Tarnowo Podgórne 
za szczególne dbanie o dobro, wychowanie i wykształcenie 
uczniów. Dzięki przychylności władz gminy oraz zaangażo-
waniu wielu osób realna stała się przebudowa i unowocześnie-
nie budynku szkoły, dostosowanie go do potrzeb i oczekiwań 

1 września to wyjątkowy dzień dla całej społeczności szkol-
nej. W tym roku był on szczególny, ponieważ uczniowie 
po wielu miesiącach zdalnego nauczania wrócili w szkol-

ne mury. Radość ze spotkania z kolegami i koleżankami oraz 
nauczycielami była widoczna na uśmiechniętych twarzach. 
Uczniowie wszystkich klas mieli okazję spotkać się w swoich 
salach z wychowawcami.

W tym dniu naukę w naszej szkole, w oddziałach przed-
szkolnych, rozpoczęły dwie grupy 6-latków, którzy pewnym 
krokiem przekroczyli próg szkoły.

Także dla pierwszoklasistów był to niezwykły dzień. Zo-
stali oni oficjalnie włączeni do grona uczniów naszej szkoły 
podczas uroczystego pasowania dokonanego przez Panią Dy-
rektor. Zanim to jednak nastąpiło, musieli wykazać się swoją 
sprawnością i wiedzą. Po wykonaniu kilku zadań przygoto-
wanych przez wychowawczynie, nagrodzeni brawami przez 
zgromadzonych rodziców, złożyli uroczyste ślubowanie.

Uczniom wszystkich klas życzymy, by zdobywanie wiedzy 
było dla nich zawsze fascynującą przygodą.

~ A.S.

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Marzenia się spełniają

dzieci, jak i nauczycieli. Inauguracja nowego roku szkolnego 
była uwieńczeniem tego bardzo dużego przedsięwzięcia.

Wszyscy obecni podkreślali, że zostały stworzone warunki, 
w których dzieci mogą nie tylko nabywać wiedzę, ale również 
rozwijać swoje pasje i zainteresowania, szlifować talenty. Za-
proszeni goście życzyli uczniom, by nowa szkoła była miej-
scem radości i wielu przyjaźni, a zdobywanie wiedzy fascy-
nującą przygodą.

Ze względu na pandemię zrezygnowano z oficjalnego roz-
poczęcia roku szkolnego. W salach lekcyjnych, z zastosowa-
niem zasad bezpieczeństwa, uczniowie odebrali swoje świa-
dectwa i nagrody, zapoznali się z planami lekcji i zasadami 
organizacji pracy szkoły w związku z zagrożeniem zakaże-
nia wirusem SARS-CoV-2 (dostępne na stronie szkoły). Rok 
szkolny 2020/2021 jest wyjątkowy, stawia przed każdym z nas 
liczne wyzwania. Wszystkim życzymy wytrwałości, energii, 
życzliwości i pozytywnego nastawienia. ~ Lidia Adydan

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym 

Rozpoczynamy rok szkolny



40    | sąsiadka~czytaj |  wrzesień 2020

~ sport

Turniej siatkówki plażowej zakończył rozgrywki XVI edy-
cji Rankingu Sołectw Gminy Tarnowo Podgórne. Zwycię-
żyła w nim drużyna Tarnowo Podgórne 1 w składzie Błażej 
Szubstarski  i Michał Kolan. Drugie miejsce zajęła drużyna 
z Przeźmierowa reprezentowana przez Mariusza Kucharskie-
go i Piotra Wojciechowskiego, a trzecie zespół Tarnowo Pod-
górne 1 - Arkadiusz Grenda i Mateusz Grenda. W klasyfika-
cji szóstej konkurencji Rankingu miejsca 1-3 zajęły kolejno 
sołectwa: Tarnowo Podgórne, Przeźmierowo i Sady. Na miej-
scach 4-5 uplasowały się Sierosław i Lusówko, 6-7 – Góra 
i Jankowice oraz 8-9 – Wysogotowo i Lusowo. W efekcie pan-
demii nie odbyło się pięć z jedenastu turniejów.

W XVI edycji Rankingu Sołectw Gminy czwarty raz z rzę-
du zwyciężyło Sołectwo Tarnowo Podgórne (81,5 pkt.). Dru-
gie miejsce w klasyfikacji końcowej zajęło Lusowo (78,5), 
a trzecie Przeźmierowo (77). Kolejne miejsca zajęły: Barano-

Na sportowej mapie Gminy Tarnowo Podgórne coraz 
prężniej rozwija się Osada Jiu-Jitsu Judo Tarnowo 
Podgórne. Powstała w grudniu 2018 r. z inicjatywy 

jej głównego trenera Leszka Kellnera, który przyznaje: – Za-
czynaliśmy z małą, czteroosobową grupą, która dzięki ambicją 
i wsparciu m.in. Pałacu Jaśminowego osiągnęła już tak wiele. 
Zachęcam do trenowania brazylijskiego jiu jitsu i judo osoby 
początkujące i zaawansowane, młodzież i dorosłych. W Osa-
dzie każdy spotka się z rodzinną atmosferą, wzajemną życzli-
wością i pasją do sztuk walki.  

Dotąd w Klubie odbyły się liczne seminaria i warsztaty pro-
wadzone przez najlepszych zawodników mieszanych sztuk 
walki tj.: Mateusz Gamrot, Romana Szymański, Michał Pie-
trzak, Mariusz Kellner z Czerwonego Smoka Poznań oraz tre-
nerów Pawła Jóźwiaka i Patryka Ziembikiewicza. Zawodnicy 
Osady mogą pochwalić się również wieloma medalami zdo-
bytymi na mistrzostwach Polski i Europy w bjj. Od początku 
istnienia głównym celem Klubu jest promowanie brazylijskie-
go jiu-jitsu i judo wśród społeczności lokalnej oraz reprezen-
towanie Gminy Tarnowo Podgórne na krajowych, i międzyna-
rodowych arenach sportowych. Zainteresowanych odsyłam do 
odwiedzenia profilu Osady Jiu-Jitsu Judo na facebooku.

~ Ania Lis 

Wędkarskie mistrzostwa Gminy

1,5 kilogramowy okoń zagwarantował zwycięstwo Maciejowi Sobkowiakowi w kat. największa ryba. Poza tym za-
wodnik zwyciężył w V Wędkarskich Mistrzostwach Gminy Tarnowo Podgórne, które odbyły się 2 sierpnia na 
stawach w Baranowie. Drugie miejsce zajął Rafał Sikorski, a trzecie Piotr Michalski. Miejsca 4-6 zajęli kolejno: 

Mateusz Orlik, Rafał Brachaczek i Ireneusz Matuszewski. W zawodach wystartowało czterdziestu wędkarzy.
~ Ania Lis

OSADA J-J J

Nie do pokonania

wo (66,5), Sierosław (63), Lusówko (62,5), Góra (61,5),  Sady 
(49), Wysogotowo (41), Jankowice (32,5), Rumianek (28,5), 
Chyby (25,5), Batorowo (17), Ceradz Kościelny (10) i Ko-
koszczyn (6).  ~ Ania Lis 
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Fundacja Victoria Futbolowo 
i Szkoła Piłkarska Victoria z Wy-
sogotowa obchodziła w czerw-

cu 5. rocznicę istnienia, ale niestety nie 
mogliśmy tego świętować ze względu 
na sytuację, związaną z pandemią.

W przeciągu tych pięciu lat wybudo-
waliśmy dwa boiska – boisko trawiaste 
i boisko ze sztuczną nawierzchnią, a do 
końca roku planujemy zakończyć budo-
wę obiektu socjalnego. Na co dzień przy 
ul. Długiej w Wysogotowie trenujemy 
w ośmiu grupach wiekowych, od 4 do 
15 roku życia, z których sześć uczest-

niczy w rozgrywkach organizowanych 
przez WZPN.

W okresie od listopada do kwietnia na 
naszym boisku ze sztuczną nawierzch-
nią stawiamy balon pneumatyczny, 
dzięki czemu przez cały rok trenujemy 
na jednej lokalizacji, a turnieje zimowe 
pod balonem cieszą się dużym zaintere-
sowaniem mieszkańców gminy. Orga-
nizacja turniejów jest możliwa dzięki 
dofinansowaniu przez Gminę Tarnowo 
Podgórne.

Przerwę w treningach spowodowaną 
pandemią wykorzystaliśmy na rozbudo-

Ostatnimi zawodami w historii działalności klubu krę-
glarskiego OSiR Vector Tarnowo Podgórne były Mi-
strzostwa Polski Juniorów młodszych. Odbyły się 

w terminie 14-16 sierpnia w Tucholi. Podopieczni trenera 
Marka Torki zdobyli sześć medali: dwa złote, jeden srebrny 
i trzy brązowe. Złoto zdobyła drużyna juniorów młodszych 
w składzie: Patryk Dworczyk, Artur Dziamski, Jakub Cwoj-
dziński i Wiktor Nowak. Indywidualnie złoty medal zdobył 
Jakub Cwojdziński, a srebrny Marta Stachowiak. Brązowe 
medale w konkurencjach: par zdobyli Jakub Cwojdziński 
&Patryk Dworczyk. sprincie dziewczyn – Marta Stachowiak 
i sprincie chłopców – Patryk Dworczyk. 

Przez 10 lat działalności zawodniczki i zawodnicy 
klubu OSiR Vector Tarnowo zdobyli pięćdziesiąt czte-
ry medale: mistrzostw świata, mistrzostwach Polski 
i makroregionalnych mistrzostw młodzików. – Chciałbym 
podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tych suk-
cesów. Zawodnikom, rodzicom i Ośrodkowi Sportu i Rekre-

Piąte urodziny Victorii

wę naszej infrastruktury, a także na no-
welizację naszej filozofii szkoleniowej.

W czerwcu odwiedziliśmy naszą 
„imienniczkę” Victorię z Hamburga, 
w której trenuje 1500 dzieci i już od 
kwietnia 2021 r. rozpoczynamy współ-
pracę, która będzie polegała na wymia-
nie dzieci, wspólnych treningach, a tak-
że rozgrywaniu meczów z drużynami 
z Niemiec.

Dzieci z naszej Gminy będą mia-
ły także możliwość wyjazdów do Aka-
demii związku piłkarskiego Schleswig 
Holstein w Malente, gdzie na co dzień 
trenują reprezentacje związku niemiec-
kiego. 

Jeżeli chcesz uczestniczyć w naszym 
dalszym rozwoju dołącz do naszego ze-
społu już dziś. 

~ Victoria Wysogotowo

Szóstka na zakończenie

acji Tarnowo Podgórne – napisał na swoim profilu na fb 
trener Marek Torka.  ~ Ania Lis
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Leon Jankowski zdobył  srebrny medal podczas Mistrzostw Polskiego Sto-
warzyszenia Windsurfingu w klasie techno 5.8, które odbyły się w ostatni 
weekend sierpnia na wodach Zatoki Gdańskiej. – To najważniejsza impreza 

w kraju w klasie BIC Techno293, na którą szykowałem się od kwietnia. Dziękuję 
wszystkim za doping, Gminie Tarnowo Podgórne za dofinansowanie mojego roz-
woju oraz trenerowi Piotrowi Jasiniakowi i rodzicom – napisał młody windsurfer 
na swoim profilu na fb. W kat. open do lat 14 zawodnik sekcji windsurfingu AZS 
Poznań zajął 6. miejsce, ścigając się ze starszymi kolegami pływającymi na żaglu 
BIC Techno 6.8. Poza tym w połowie sierpnia Leon wywalczył złoty medal i Puchar 
Prezydenta Sopotu.

~ Ania Lis

Kolejne medale

Tegoroczny dziesięciodniowy Summer Dan-
ce Camp odbył się w Sypniewie. W jego trakcie tan-
cerze OSiR Dance Studio Tarnowo Podgórne trenowa-

li m.in.. w stylach: street, modern, jazz, afro dance czy taniec 
towarzyski. Poza klubowymi instruktorami i choreografami 
zajęcia prowadzili również: Łukasz Kukulski, Manuela Mar-
sal Cabitango, Agata Gertchen, Adrian Radwański i Patryk 
Nowak. Odbywały się także zajęcia ogólnorozwojowe i akro-
batyczne, a uczestnicy przygotowywali projekty taneczno-ar-
tystyczne tj.: wieczorne dance battles lub karaoke. Niektóre 
z nich można obejrzeć na fb OSiR Dance Studio TP. 

~ Ania Lis  

Letni obóz taneczny

5 września na boiskach do siatkówki plażowej położonych 
nad jeziorem Rusałka w Poznaniu odbył się otwarty tur-
niej Lotto Plaża Wolności, w którym zmierzyły się 24 

męskie pary o tytuł najlepszych siatkarzy plaż stolicy Wielko-
polski. Wysoką dyspozycję potwierdzili plażowicze Tarnovii 
Volleyball Tarnowo Podgórne, którzy w składzie Błażej Szub-
starski/Tomasz Guziałek udowodnili, że potrafią grać w pla-
żówkę, zajmując wysokie III miejsce. Poziom tych zmagań 
pokazał, że do Poznania zawitały zespoły znane z doskona-

łych występów podczas turniejów na plażach całej Polski. Na 
najwyższym stopniu podium stanęła para Michał Muszyński 
z Wilczyna wraz z Bartoszem Sobstylem z Malborka, pokonu-
jąc w finale parę Mateusz Bury i Paweł Lewandowski z Wro-
cławia. Gratulacje dla zwycięzców i podziękowania dla Gmi-
ny Tarnowo Podgórne, której wsparcie przyczyniło się do 
sukcesu naszych plażowiczów.

~ Błażej Szubstarski

Lotto Plaża Wolności z brązem dla Tarnowa
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Zawodniczki Alfy-Vector Tarnowo Podgórne – Aleksan-
dra Bonk i Weronika Torka – wywalczyły złoty me-
dal Mistrzostw Polski Juniorów w kręglarstwie kla-

sycznym. W kategorii par juniorek uzyskały wynik 1152 pkt. 
W leszczyńskiej kręgielni złoty medal zdobyła również Alek-
sandra Bonk, która indywidualnie zagrała 602 w eliminacjach 
i 615 w finale.

Poza dziewczynami w parach piąte miejsce zajęli juniorzy 
Tomasz Byliński i Jędrzej Dmowski. Zaległe Mistrzostwa ro-
zegrano w ostatni weekend sierpnia. 

W tym samym czasie w Lubinie odbywały się indywidualne 
i drużynowe mistrzostwa Polski w grze do pełnych. Drużyna 
w składzie Danuta Pribe i Jadwiga Wojcieszak z Alfy Vecotr 
oraz Katarzyna Rybak z Lubina z wynikiem 981 kręgli zdoby-
ła brązowy medal i tytuł II wicemistrzyń Polski. W konkuren-
cji indywidualnej wicemistrzynią została Danuta Pribe (692). 
Tydzień wcześniej w Gostyniu rozegrano również zaległe Mi-
strzostwa Polski Seniorów w kategoriach powyżej 50. i 60. 
roku życia. W kat. U60 zwyciężyła Danuta Pribe (517) i tym 

Gabriela Nowakowska z KK Tarnovia Tarnowo Podgór-
ne zajęła drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Tour 
de Pologne Junior 2020. Podopieczna trenera Konrada 

Olejniczaka zwyciężyła na pierwszym etapie w Katowicach 
oraz zdobyła dwa srebrne medale w rywalizacji na etapach 
w Zabrzu i Krakowie. Bardzo dobrym wynikiem może po-
chwalić się jej klubowa koleżanka Gabriela Pustkowiak, która 
triumfowała na ostatnim etapie w Krakowie, a w Katowicach 
zajęła trzecie miejsce. W klasyfikacji generalnej zajęła miejsce 
tuż za podium. 

Najlepszym młodzikiem reprezentującym KK na tego-
rocznym TdP Junior był Szymon Terlecki, który na trze-
cim etapie w Bielsku Białej zajął drugie miejsce. W klasy-
fikacji generalnej cyklu wyścigów dla dzieci i młodzieży, 
które od 5 do 9 sierpnia towarzyszyły narodowemu wyści-
gowi kolarskiemu Tour de Pologne UCI World Tour, dru-
żyna Tarnovii zajęła drugie miejsce. Udany występ odnoto-
wali również młodzicy, którzy 22 i 23 sierpnia wystartowali 
w makroregionalnych mistrzostwach w kolarstwie torowym. 

Złote dziewczyny

samym obroniła wywalczony rok wcześniej tytuł Mistrzyni 
Polski. Trzecie miejsce zajęła Justyna Witkowiak z OSiR Vec-
tor Tarnowo Podgórne (501), a czwarte Jadwiga Wojcieszak 
(467). Niedzielne finały wyłoniły zwycięzców w kat. U50. Wi-
cemistrzynią Polski została Justyna Witkowiak, trzecie miej-
sce zajęła Danuta Pribe, a Jadwiga Wojcieszak pod raz kolejny 
– czwarte. Kwalifikacje do Mistrzostw Europy uzyskały Da-
nuta Pribe i Justyna Witkowiak. ~ Ania Lis

TdP Junior 2020 Pierwsze miejsce w wyścigu drużynowym na 2 km zajęli: An-
toni Biłyk, Stanisław Świadek, Szymon Terlecki i Maksymilian 
Wiśniewski. Trzy brązowe medale wywalczyli: w sprintach – 
Maksymilian Wiśniewki, w wyścigu punktowym – Antoni Bi-
łyk oraz w wyścigu na 1 km – Gabriela Pustkowiak.

  ~ Ania Lis
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691 845 049

DOŁĄCZ DO NAS !
BIURO@GKSTARNOVIA.PL

BJJBJJ

„GIEKSA” wraca do gry o fotel lidera 4 ligi!
Nareszcie nasz zespół odnosi zamierzone sukcesy – liczymy 

na utrzymanie zwycięskiej passy w najbliższych kolejkach li-
gowych. W ostatnich meczach możemy zauważyć wzrost for-
my Jakuba Wilka, który zaaklimatyzował się już w zespole 
na dobre i na pewno nie raz będziemy mogli zobaczyć jego 
doskonałe dośrodkowania. Najbardziej cieszy nas to, że swoją 
pierwszą bramkę w lidze zdobył nasz wychowanek Maksymi-
lian Wentland i wierzymy, że nie ostatnią. Maks przez długi 
okres walczył z kontuzjami, a mianowicie z zerwanymi wię-
zadłami krzyżowymi raz w jednym kolanie, później w drugim. 
Wracając na boiska pokazuje ogromną determinację w osiąga-
niu celu sportowego i odwagę, by przezwyciężyć strach przed 
możliwą ponowną kontuzją. 

GKS Tarnovia na obozie w Buczu
Nasi zawodnicy w dniach 9 – 15 sierpnia przeszli okres przy-

gotowawczy w ośrodku Rueda Bucz & SPA, gdzie korzystali 
z boisk Heliosa. Mimo pandemii, która do końca trzymała nas 
w niepewności co do wyjazdu i samej organizacji, Prezes Zbi-
gniew Trawka do końca trwał w przekonaniu, że obóz się od-
będzie i jak widać się nie pomylił. Z relacji dzieci i młodzieży, 
którzy brali udział w obozie wiemy, że wszystkim bardzo się 
podobało. Jedną z atrakcji był wyjazd na przepiękną prywat-
ną plażę w Boszkowie, dzięki uprzejmości właścicieli Hotelu 
Sułkowski.  Zarząd jest w trakcie przygotowań do organizacji 
obozu zimowego i będzie w najbliższych tygodniach weryfi-
kować zainteresowanie rodziców co do tego projektu. Zarząd 
pragnie podziękować wszystkim, którzy pomagali przy orga-
nizacji obozu, a szczególnie rodzicom zawodników za zaufa-
nie do klubu. Do zobaczenia na kolejnym obozie!

TARNOVIA FIGHT CLUB 
Klub utworzył kolejną sekcję BJJ oraz MMA, a zajęcia 

z tej dyscypliny prowadzić będzie znany w kraju trener Karol 
Matuszczak. Karol to pasjonat sztuk walk, który zaczynał od 
aikido. Czarny pas otrzymał podczas pobytu w Japonii, a IV 
stopień mistrzowski z rąk Shoji Nisho Sensei. Prekursor i pro-

Wieści z GKS TARNOVIA 

pagator Brazylijskiego Jiu-Jitsu i MMA w Polsce. Zdobywca 
podwójnego ME w Brazylijskim Jiu Jitsu, był pierwszą osobą, 
która stoczyła walkę na zasadach MMA. W swojej karierze tre-
nował wielu zawodników, m. in. Adama Wardzińskiego, Mak-
symiliana Wiśniewskiego z BJJ czy Borysa Mańkowskiego, 
Tomasza Kondraciuka z MMA mówią same za siebie. Uho-
norowany wejściem do galerii sław przez portal MMARocks. 
Nie ogranicza się jednak tylko do roli trenera i zawodnika jako 
ekspert był zapraszany przez stacje telewizyjne Polsat, TVN 
i C+(NC+), gdzie do dzisiaj pracuje jako komentator. Po wie-
lu latach prowadzenia zajęć sportowych, realizuje równolegle 
także drugą stronę swoich pasji i zainteresowań zgodną z wy-
kształceniem (studia pedagogiczne ze specjalnością doradca 
zawodowy) oraz ukończone kursy trenera biznesu. Prowadzi 
autorskie szkolenia dla firm w zakresie osobistej skuteczności, 
budowania zespołu, odnalezienia swojego powołania w życiu 
itp. Także na tym polu odnosi coraz większe sukcesy – mie-
szanka doświadczenia wiedzy i unikalnej osobowości sprawia, 
że nie znajdziemy podobnych szkoleń, kursów, wykładów na 
polskim rynku. 

Startujemy 16 września o godzinie 18.00 w Zespół Szkół 
Technicznych Tarnowo Podgórne ul. Nowa 60.

Szach mat w Tarnovii !!
Sekcję szachową poprowadzi wielokrotna Mistrzyni Wiel-

kopolski, kilkukrotna medalistka Mistrzostw Polski, instruktor 
szachów oraz sędzia szachowy, Dorota Sikorska. Wszystkich 
miłośników tej wspaniałej dyscypliny zapraszamy do zapisa-
nia się wysyłając zgłoszenie na adres biuro@gkstarnovia.pl 
bądź pod nr telefonu 609 450 527.

Kończąc chcielibyśmy podzielić się z Wami naszymi od-
czuciami, chcemy byście wiedzieli, że cieszymy się niezmier-
nie i ogromnie dziękujemy za waszą obecność na trybunach 
w trakcie meczy naszych zespołów, dzięki wam zawodnicy od 
najmłodszych do najstarszych pracują solidniej i tym bardziej 
bolą porażki przed wami a zwycięstwa smakują lepiej, dzięki 
wam stajemy się lepsi. Dziękujemy.

Wszystkich zainteresowanych dołączeniem do zespołów 
młodzieżowych zapraszamy do kontaktu na fb @gkstarnovia.
oficjalna. Do zobaczenia na GIEKSIE!

~ gks tarnovia
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

~ sport
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W dniu 22 sierpnia odbył się młodzieżowy turniej siatkówki plażowej 
w ramach projektu Lotto Plaża Wolności na boiskach położonych nad 
popularną poznańską Rusałką. Młodzi adepci tej dyscypliny z naszego 

gminnego klubu Tarnovia Volleyball pokazali, że mamy wśród nich godnych, uta-
lentowanych  następców reprezentancji seniorskiej. 

Do rywalizacji stanęły zespołu w trzech osobnych kategoriach wiekowych. W naj-
młodszej grupie pierwsze miejsce zajęli Witold Witkowski i Olgierd Tadych (Tarno-
via Volleyball), którzy wygrali wszystkie swoje spotkania. Srebro wywalczyli Filip 
Szubstarski i Szymon Kasperczak (Energetyk Poznań). Na najniższym stopniu po-
dium stanęli Dominik Żółtkowski i Antoni Tkaczyk (Tarnovia Volleyball), natomiast 
czwarta lokata przypadła parze Wojciech Zalisz i Wojciech Górny (Tarnovia Volley-
ball). Gratulujemy naszym młodym plażowiczom i życzymy kolejnych sukcesów.

~ Błażej Szubstarski

Marzysz o tym by zostać siatkarzem lub siatkarką? Nie 
ma najmniejszego problemu, wystarczy przyjść na 
trening Tarnovii Volleyball, gdzie trenerzy dopasu-

ją do odpowiedniej grupy wiekowej chłopców lub dziewcząt, 
bez względu na to czy jesteś początkujący, czy zaawansowany 
i już możemy zaczynać przygodę z dyscypliną, w której prze-
cież jesteśmy najlepsi na świecie!!! 

Zapraszamy serdecznie dzieci w wieku od 9 do 14 roku ży-
cia. Treningi odbywają się na obiektach OSiR Tarnowo Pod-
górne. 

Szczegółów udzielają trenerzy Błażej Szubstarski tel. 
509 747 478 (sekcja dziewcząt + mini siatkówka) oraz Woj-
ciech Jędrzejewski tel. 697 575 317 (sekcja chłopców + mini 
siatkówka). ~ Błażej Szubstarski

Noce powoli się dłużą, dnie skracają, a na czerwonych 
boiskach znów grają. Mimo trwających wakacji, po-
dobnie jak w lipcu, Tartanowe Gwiazdy nie mogły 

liczyć na odpoczynek. Sierpniowe, nieco  chłodniejsze już 
wieczory, sprzyjały rozgrywaniu emocjonujących spotkań, 
obfitujących w bramki i emocje. Większość drużyn znów mu-
siało stanąć do walki zarówno w meczu ligowym, jak i pucha-
rowym. Jeśli ktoś liczył, że po sierpniowych meczach sytuacja 
ligowa się wykrystalizuje, wyłaniając faworytów i outsiderów, 
to na szczęście się pomylił – liderzy pogubili punkty, a tabela 
jeszcze bardziej się spłaszczyła. Na czoło wysunęła się ostat-
nia drużyna zeszłego sezonu – 9 trefl – pokonując w meczu 
na szczycie Sporting. Z kolei ubiegłoroczny mistrz, Galacticos 
TP, zamyka tabelę, po dramatycznej końcówce i remisie z Za-
chodnimi Lwami, wciąż pozostając bez zwycięstwa. Po czte-
rech kolejkach wszystkie zespoły pozostają w grze o mistrza 
Tartan League 2020.

Równie dużo emocji przyniosły sierpniowe mecze pucharo-
we, w ramach Tartan Cup 2020. Tartanowi gracze nie zawiedli 
nas i tradycyjnie mogliśmy być świadkami meczów pełnych 
bramek i zwrotów akcji. Największą sensacją, a zarazem jedy-
nym rozstrzygnięciem po dwóch kolejkach, jest bez wątpienia 

Gorączka sierpniowej nocy

odpadnięcie jednego z faworytów turnieju – Sportingu. Biało-
-czarni na pewno nie zaliczą miesiąca sierpnia do udanych.

Zapraszamy do śledzenia tartanowych rozgrywek (termi-
narz, wyniki, ciekawostki) na facebookowej stronie Tartan Le-
ague. 

Wyniki 4 kolejki Tartan League 2020
Pavilon 5–9 Dynamo Wschód
Galacticos TP 6-6 Zachodnie Lwy
Sporting 0-3 9 Trefl
Wyniki 2 kolejki Tartan Cup 2020
GRUPA A: Dziki Team 6-0 9 Trefl (walkower)
GRUPA A: Zachodnie Lwy 5-8 Pavilon
GRUPA B: Sporting TP 2-3 TSG
GRUPA B: Galacticos TP 5-5 Dynamo Wschód

Tarnovia Volleyball ogłasza nabór

Młodzi plażowicze Tarnovii najlepsi nad Rusałką

~ sport
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W dniach 8-9 sierpnia, w znanej z siatkówki plażo-
wej Wrześni, odbył się ogólnopolski turniej siat-
kówki plażowej «Plaża Wrze». W ramach roz-

grywek w czterech kategoriach (męski, żeński, mikst oraz 
oldboy) wyłoniono najlepsze pary siatkarzy i siatkarek plażo-
wych, którzy między innymi zjechali się z takich zakątków 
Polski jak Gdańsk, Szczecin, Olsztyn czy Wrocław, w celu 
zdobycia mistrzostwa Wrześni na doskonale przygotowanym 
obiekcie przy otwartym basenie wyposażonym w aż siedem 
pełnowymiarowych boisk do siatkówki plażowej. Najszczę-
śliwsza dla Tarnowa Podgórnego okazała się kategoria oldboy, 
gdzie w drużynie mogło wziąć udział dwóch zawodników, 
którzy łącznie liczyli ponad 80 lat życia, z czego młodszy za-
wodnik musiał mieć ukończone co najmniej 35. 

W tej kategorii na najwyższym stopniu podium stanęli, bro-
niący barw Tarnovii Volleyball, Błażej Szubstarski i Krzysz-
tof Witczak (na zdjęciu). Do udanych należy również zali-
czyć występ w najmocniej obsadzonej i najliczniejszej (48 
zespołów!) kategorii męskiej, gdzie Błażej Szubstarski w pa-
rze z Łukaszem Jurkojć uplasowali się ostatecznie na wyso-

W dniach 14-16 sierpnia odbyły się Mistrzostwa Pol-
ski Oldboyów w Siatkówce Plażowej, mające 
miejsce w dobrze znanej plażowiczom Wrześni. 

Medale czekały na najlepsze pary męskie w kategoriach wie-
kowych +70, +80, +90, +100, +110, +120 oraz żeńskie w ka-
tegoriach +70, +80 +90 (suma lat obu zawodników). Srebrne 
medale dla Tarnowa Podgórne wywalczyli Błażej Szubstarski 
z parze z Łukaszem Grabowskim w kategorii +70 mężczyzn, 
poprawiając o jedną pozycję wynik z roku poprzedniego, oraz 
Anna Urych-Turska w parze z Julią Jurczyk-Bury w katego-
rii +70 kobiet, dla których był to już drugi srebrny krążek po 

równie udanym zeszłorocznym występie. Naszej męskiej pa-
rze niewiele zabrakło do zdobycia złotego medalu, gdzie po 
dramatycznym pojedynku ulegli w finale parze Patryk Baran/
Paweł Piwowarczyk przegrywając 2:1 w setach w stosunku 
14:16 w tie-breaku. Nasza żeńska para, po równie dramatycz-
nym finale, uległa parze Joanna Rejno/Paulina Sdebel w sto-
sunku 2:0 w setach w stosunku 21:18 i 26:24. Wielkie brawa 
i wyrazy uznania dla naszych oldboyów, którzy odwdzięczyli 
się Gminie Tarnowo Podgórne za wsparcie w najlepszy spo-
sób jak potrafili, stawiając ją w czołówce najlepszych siatka-
rzy i siatkarek plażowych w Polsce. ~ Błażej Szubstarski

Puchar Chwiałka Volley zdobyty

W dniach 1-2 sierpnia na terenie Poznańskiego OSiR 
przy letniej pływalni Chwiałka odbył się prestiżo-
wy turniej siatkówki plażowej Chwiałka Volley. 

Zawody odbywały się w trzech kategoriach: męski, żeński 
oraz par mieszanych tzw. mikst – w każdej do walki stanęły 

Podwójne srebro na MP Oldboyów w Plażówce

Plaża Wrze szczęśliwa dla Tarnowa

24 duety z całej Polski. Barw naszej Gminy i klubu Tarnovia 
Volleyball w turnieju męskim reprezentował Tomasz Jarosz-
czak (na zdjęciu), znany z występów w Mistrzostwach Polski 
w parze z Marcinem Chiniewiczem, który w drodze wyjątku 
zagrał w parze z Kamilem Warzocha z Rzeszowa, co przy-
niosło znakomity efekt w postaci zdobycia pierwszego miej-
sca, pokonując w finale Marcina Szczechowiczem (Zbąszyń) 
i Kamila Radzikowskiego (Olsztyn). W meczu o brąz Michał 
Głowacki (Białystok) i Michał Muszyński (Wilczyn) zwy-
ciężyli z Mateuszem Burym i Tomaszem Wierzbickim (Wro-
cław). Nieco mniej szczęścia mieli nasi pozostali reprezentan-
ci. Błażej Szubstarski, zdobywca III miejsca w ubiegłym roku, 
w parze z Bartoszem Kramerem, którzy pomimo urazu pleców 
pierwszego z pary zdołali wygrać 2 mecze i zakończyli roz-
grywki na miejscach 9-12. W turnieju mikst wspomniany Bła-
żej Szubstarski zagrał w parze z Anną Urych-Turską z podob-
nym efektem na miejscach 9-12. Gratulacje dla zwycięzców, 
a Gminie Tarnowo Podgórne dziękujemy za wsparcie. 

~ Błażej Szubstarski

kim miejscu 5-6. Najmniej szczęścia mieliśmy w kategorii 
mikst, gdzie Anna Urych-Turska wraz z Łukaszem Jurkojć za-
jęli miejsca 9-12. Występ naszych plażowiczów umożliwiło 
wsparcie z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne.

~ Błażej Szubstarski
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WZP.6721.10.2020
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenów działek nr 2, 3, 4, 5 w Ba-
torowie, przy ulicy Zakrzewskiej.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 
r. poz. 283) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo 
Podgórne Uchwały Nr XXVIII/461/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. 
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla terenów działek nr 2, 3, 4, 5 w Ba-
torowie, przy ulicy Zakrzewskiej. 

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

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13 
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na 
piśmiew Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-
080 Tarnowo Podgórne lub w formie elektronicznej, w szczególności 
pocztą elektroniczną (na adres wzp@tarnowo-podgorne.pl) w termi-
nie do dnia 14 października 2020 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne.

WZP.6721.11.2020
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla terenów działek nr 25 i 26/57 
przy ul. Szkolnej w Chybach

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 
r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. 
zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne 
Uchwały Nr XXVIII/462/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie 
przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenów działek nr 25 i 26/57 przy ul. 
Szkolnej w Chybach. Uchwała dostępna jest m.in. w Biuletynie In-
formacji Publicznej. 

W związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Pol-
skiej stanem epidemii, zainteresowani mogą zapoznać się z niezbęd-
ną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu, po wcześniejszym 
uzgodnieniu drogą telefoniczną (tel. 61 8959 269) lub drogą elektro-
niczną, po uprzednim wysłaniu prośby na adres: wzp@tarnowo-pod-
gorne.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne pod adresem: http://bip2.tarnowo-
-podgorne.pl.

Wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego oraz 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać 
w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 
Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 15 października 2020 r. Wnio-
ski mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, 
w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczegól-
ności poczty elektronicznej na adres wskazany powyżej. Wnoszący 
wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres za-
mieszkania  albo siedziby.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne.

Pod koniec lipca odbyły się zaległe Mistrzostwa Wielko-
polski w Mini Siatkówce Chłopców i Dziewcząt Kin-
der Sport+. Reprezentanci naszej Gminy i klubu Tarno-

via Volleyball stanęli do walki w kategorii dwójek chłopców 
(roczniki 2009), trójek chłopców (roczniki 2008) oraz czwórek 
dziewcząt (roczniki 2007) o tytuł najlepszej drużyny w woje-
wództwie. Turniej chłopców odbył się 20 lipca w Rokietnicy, 
a dziewcząt – 23 lipca w Trzciance. 

Najlepiej wypadł nasz I zespół w kategorii trójek chłopców 
w składzie Jan Panas, Wojciech Zalisz, Maksymilian Koło-
dziej – po kilku niezwykle zaciętych pojedynkach zajęli osta-
tecznie IV miejsce. To bardzo dobry wynik, z uwagi na po-
wszechnie wiadomy fakt, iż w Wielkopolsce minisiatkówka 
stoi na niezwykle wysokim poziomie. Wielkie brawa i gratula-
cje dla naszych młodych siatkarzy i siatkarek!

~ Błażej Szubstarski

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 Podgórne: http://www.tarnowo-podgorne.pl/wazne/ochrona-danych-osobowych/

Tarnovia Mini Volleyball na wysokim poziomie

Na zdjęciu od lewej: Jan Panas, Wojciech Zalisz, Maksymilian Kołodziej 
i trener Błażej Szubstarski
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Adres: 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115 (budynek 
Urzędu Gminy) tel. 61 8959 264, redakcja@tarnowo-podgorne.pl
Skład i druk: studioPROJEKT – 62-081 Przeźmierowo, ul. Ryn-
kowa 148, e-mail: biuro@pwprojekt.pl

Pismo kolportowane jest nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców 
Gminy, trafia również poza jej granice i ciągle poszerza swój zasięg.

Nakład: 7 800 egz.; Numer zamknięto: 11.09.2020 r.

Propozycje artykułów, ogłoszenia i reklamy przyjmują: 
  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:  Otwarcie ZST, fot. archiwum

DAM PRACĘ
• Szukam od zaraz opiekunki do 
1,5 rocznego chłopca. Miejsce 
pracy Przeźmierowo, Os. Ptasie, 
pełen etat. Tel. 691-716-631.
• Instalatora sanitarnego lub do 
przyuczenia i pomocnika za-
trudnię. Tel 603 118 115
• Salon fryzjersko-kosmetyczny 
zatrudni fryzjera/fryzjerkę. Pra-
ca w Przeźmierowie, tel. 609 660 
208
• Zatrudnię do prac wykończe-
niowych: malowanie, szpachlo-

wanie, układanie płytek, inne 
prace ogólnobudowlane, tel. 
603 038 988
• Zatrudnię przy zbiorze owoców 
w TP (okolice Amazona) - 501 
949 306
• Zatrudnię osobę na stałe do 
prac w ogrodnictwie, tel. 793 
407 488
• PRACOWNIKA OCHRONY na 
portiernię w Tarnowie Podgór-
nym ul. Poznańska 8, zmiany po 
12 godzin, tel. 798 256 885
• Przyjmę do pracy na stano-
wisko: murarza, pomocnika 

murarza, płytkarza oraz osobę 
do prac wykończeniowych. Mile 
widziane prawo jazdy Kat B. Tel 
669 925 379 

SZUKAM PRACY
• Rencista z II grupą, prawo jazdy 
B - podejmie pracę 609 911 435
• Zaopiekuję się osobą starszą lub 
chorą w pełnym wymiarze godzin. 
Posiadam doświadczenie. Tel. 533-
696-051 
• Zaopiekuję się dzieckiem lub 
dziećmi w pełnym wymiarze go-

dzin. Posiadam doświadczenie. Tel. 
533-696-051 
• Wykonam wszystkie prace ogrodo-
we. Tel. 667 069 745.
• Potnę drewno , tel 667 069 745
• Zaopiekuję się dzieckiem w peł-
nym wymiarze godzin. Posiadam 
doświadczenie. Tel 507-214-743
• Poszukuję pracy w ogrodnictwie 
lub innej - 575 518 345
• Podejmę się prac ogrodniczych, 
tel. 503 008 671

Nie umiera ten, kto pozostaje w sercach bliskich

Pani Zdzisławie Piszczyńskiej
Radnej Gminy Tarnowo Podgórne  

III kadencji (1998-2002)
sołtys Lusówka

serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci Mamy

śp. Genowefy Lasoty

składają
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka  

z pracownikami Urzędu Gminy
Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba  

z radnymi oraz Sołtysi

Naszej Koleżance - Przewodniczącej naszego Koła 

Annie Gryska i jej rodzinie  
z powodu śmierci męża i ojca 

Mariana Szymańskiego 
składamy serdeczne wyrazy współczucia - 

koleżanki i koledzy z Koła Seniora w Tarnowie Podgórnym.

Naszej Pani Sołtys

Zdzisławie Piszczyńskiej 
składamy wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci 

Mamy 
w imieniu mieszkańców 
Rada Sołecka Lusówka

Pani Małgorzacie Keller 
wyray współczucia z powodu śmierci męża 

Zygmunta
Składają 

Gorońscy, Rumianek

Kiedy umrę, zobaczę podszewkę świata. 
Drugą stronę, za ptakiem, górą i zachodem słońca. 

Wzywające odczytania prawdziwe znaczenie. 
Co nie zgadzało się, będzie się zgadzało. 

Co było niepojęte, będzie pojęte. 
     Cz. Miłosz

Wyrazy głębokiego współczucia dla 

Doroty i Mateusza Matuśkiewicz 
z powodu nagłej śmierci 

Męża i Ojca 

składają

Członkowie „ZPIT Lusowiacy”  
wraz z instruktorami 

Pragniemy podziękować wszystkim,  
którzy w tych trudnych chwilach tak licznie uczestniczyli 

we  mszy św. i ceremonii pogrzebowej 

Śp Mariana Szymańskiego
Księdzu za dodanie otuchy, pocztowi sztandarowemu 

rolników, kolegom, rodzinie, sąsiadom, klubowi seniorów - 
za okazane współczucia w czasie pandemii, 

za kwiaty i msze Św.
Serdeczne Bóg zapłać - Anna Gryska z rodziną.
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Firma telekomunikacyjna
zatrudni pracowników  
fizycznych do budowy 

przyłączy

Siedziba w Poznaniu, Górczyn
Kontakt:  awotel@awotel.com 

tel. 618 686 369

Poszukujemy 
opiekuńczej i kreatywnej niani 
dla dwulatka w Przeźmierowie.

Praca 4 razy w tygodniu od 16 -20 i w sobotę.

Wynagrodzenie do uzgodnienia.

tel. 607 170 810

WĘGIEL  •  SKUP  ZŁOMU

tel. 788 080 953

Tylko u nas suchy węgiel
i najniższe ceny!

Transport od 1 tony GRATIS
Zakrzewo, ul. Gajowa 38

(koło kościoła)

➲ ekogroszek
➲ orzech
➲ kostka
➲ miał z groszkiem

PRACA SZUKA NIANI 
- Tarnowo Podgórne
PILNIE szukam opiekunki  
do dzieci w wieku 7 i 3,5

-  codziennie 14:00-17:00 (odbieranie 
dziecka ze szkoły + opieka w domu) 

-  doraźnie - w razie choroby, przezię-
bienia (pon-pt 7:30-17:00)

Praca na godziny (25 zł/godz.).
Basia - 603 175 264”

CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER

509 879 621
Lusowo, Nowa 45
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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

Podnośniki
koszowe

tel. 608 443 604

Wycinanie
i przycinanie drzew

BARANOWO, UL. SZAMOTULSKA 26J

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

GODZINY
OTWARCIA

TELEFON

789-001-276
513-611-654

Przy zakupie okularów badanie 
refrakcji wzroku bezpłatnie.

Szybka realizacja zleceń.

KOREPETYCJE 
z J. POLSKIEGO
Przygotowanie do matury

Egzaminator OKE

Tel. 518 549 824

DO WYNAJĘCIA 
POKÓJ Z KUCHNIĄ

2-osobowy
Przeźmierowo

TEL. 601 703 448

Sprzedam
ziemię rolną

792 800 950, 510 469 107

3,13 ha z opcją zabudowy
Jędrzejewo, gmina Czarnków

kom. 602 659 208

USŁUGI 
REMONTOWE

MALOWANIE
UKŁADANIE PŁYTEK 

WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

TEL: 537 700 281
DOBRA JAKOŚĆ + NISKA CENA

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

PSYCHOLOG
ZABURZENIA LĘKOWE
www.malgorzataremlein.pl

660 140 488 Czynne: pon- pt 9.00-17.00, sobota 9.00-13.00

Pogotowie Krawieckie
Wszywanie zamków • Przeróbki i naprawa odzieży

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

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

skórzanej
•  Indywidualne oferty dla FIRM  

(restauracje, salony beauty,  
poradnie medyczne)

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

pralnia@pralniabubbly
www.pralniabubbly.pl

tel. 882 70 99 88

ZaCzyszczone.pl

511 150 506
zaczyszczone@zaczyszczone.pl

Profesjonalne mycie:
• dachów, elewacji
• kostki poz-brukowej
•  elewacji szklanych do 20m 
wysokości

• paneli fotowoltaicznych

NOWY SALON OPTYCZNY 

UL.SZKOLNA 2B, ROKIETNICA

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

NA OPRAWKI

RABAT

SKUP KABLI

SKUP ZŁOMU

I METALI
KOLOROWYCH

517 574 222
Góra ul. Szkolna 3 62-080

PON-PT 8:00-17:00 SOB 8:00-13:00
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DRZEWA
WSZYSTKO CO Z NIMI ZWIĄZANE ORAZ

PIELĘGNACJA OBSZARU ZIELENI

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

• OŚWIETLENIE DRZEW •

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

tel. 883 979 808

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

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

696 017 449
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych

(sklepowych, gastronomicznych)

• BUDOWLANE • HODOWLANE •
OGRODZENIA Z SIATKI LEŚNEJ

tel. 792 019 993, 510 709 601

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24hUSŁUGI
DEKARSKO-BLACHARSKIE

naprawy i remonty
dachów • balkonów • tarasów

666 072 710

rok zał. 2005

zaprasza na:
OŚRODEK AKREDYTOWANY Educational Testing Service

ANGIELSKI      NIEMIECKI      HISZPAŃSKI

 •  kursy stacjonarne oraz online  
dla każdej grupy wiekowej

 • kursy i audyty dla firm

 • kursy z dojazdem do domu

 •  program autorski "CKJOwa szkoła"  
- pozalekcyjne zajęcia na terenie  
szkół podstawowych oraz zajęcia  
w przedszkolach

 • egzaminy TOEiC

 • tłumaczenia

www.ckjo.pl

INFO I ZAPISY: 

kom. 691 735 035, e-mail: ckjo@op.pl
Przeźmierowo, ul. Ogrodowa 125

Dziękujemy Państwu za 15 lat15 lat zaufaniA!!!
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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

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 

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

tel. 694 99 88 21

Zaprasza

Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 105A/7
tel. 537 044 517

Barber shop NIEDŹWIEDŹ
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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 
DOSZCZELNIANIE OKIEN

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

PSYCHOLOG
www.malgorzataremlein.pl

tel. 660 140 488

ASERTYWNOŚĆ

Układanie
kostki 

brukowej
tel. 537 700 281

AWARIA?
ZADZWOŃ, POSTARAMY SIĘ POMÓC

512 136 985
AWARIE ELEKTRYCZNE
- WYMIANA SKRZYNEK BEZPIECZNIKOWYCH
- WYMIANA I PRZERÓBKI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
- MONTAŻ CZUJNIKÓW RUCHU I ZMIERZCHU
- MONTAŻ GNIAZDEK I WŁĄCZNIKÓW
- WENTYLATORY ŁAZIENKOWE
- MONTAŻ LAMP i KINKIETÓW

INNE NAPRAWY
- REGULACJA DRZWI
- WYMIANA BATERII
- NAPRAWA SZAFEK I ZAWIASÓW
- NAPRAWA SKRZYNEK POCZTOWYCH
- MONTAŻ SAMOZAMYKACZY - REGULACJE
- WYMIANA ZAMKÓW, WKŁADEK ORAZ OKUĆ.
- SPAWANIE (DROBNE PRACE ŚLUSARSKIE)
- ZAWIESIMY OBRAZ, PÓŁKĘ, KARNISZ ITP
- SILIKONY – WANNY I PRYSZNICE
- CZYSZCZENIE ACO DRENÓW – ODPŁYWY LINIOWE
- TABLICZKI, NAKLEJKI OSTRZEGAWCZE  ITP.
i wiele innych...

MONTAŻ PANELI PODŁOGOWYCH

MONTAŻ MEBLI

PIANINO SPRZEDAM
Rönisch polskrzydło

693 868 731
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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 11-199, 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)

DO WYNAJĘCIA
PIĘTRO DOMU
Zakrzewo/Lusowo 

ok. 150 m2

- na mieszkanie lub
- pokoje pracownicze

Tel. 501 469 007

PRANIE DYWANÓW, TAPICERKI 
MEBLOWEJ I SAMOCHODOWEJ, 

SPRZĄTANIE DOMÓW, MIESZKAŃ, 
BIUR, TRANSPORT
698 619 591

kontakt@perfectshine.com.pl

• kursy dla firm, Business English
• kursy dla dorosłych, młodzieży i dzieci

Zajęcia stacjonarne i online

ul. ks.Niklewicza 1/2, Tarnowo Podgórne
tel. 603 093 436, www.english-first.pl

• przygotowanie do matury i egzaminów
• konwersacje

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

603 635 878

MYCIE OKIEN
Eko 21Dom

 SPRZĄTANIE

www.ekodom21.pl

  biur    domów   firm

Profesjonalne i kompleksowe
Zadzwoń i zamów!

DOMOWY CHLEB
NA ZAKWASIE

MaciejGotuje.pl
... i Piecze Chleb

zamowienia@maciejgotuje.pl

żytni
żytni z ziarnami

Dowóz na terenie Przeźmierowa i okolic.
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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

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

OKNA • ROLETY
NAPRAWA
665 356 318

Gabinet Weterynaryjny „WolVet”

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

lek. wet. Michał Woliński

Zapraszamy

tel. 604 078 665, ul. Leśna 36, Kaźmierz
pn-pt 1000-1700, sob. 1000-1200

Prosimy o telefoniczne umawianie wizyt.

www.wolvet.com

KÄRCHER

609 036 745

Pranie oraz czyszczenie
dywanów, wykładzin,
mebli tapicerowanych

US¸UGI TRANSPORTOWE
NISKIE CENY

600 042 721

• ˝wir • ziemia ogrodowa •
• porzàdkowanie terenu - rozbiórki •

• wywóz gruzu i Êmieci •
• karczowanie • niwelacja • wykopy •

M¸OT WYBURZENIOWY

CAT - koparko-∏adowarka

PSYCHOLOG
www.malgorzataremlein.pl

tel. 660 140 488

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

STOMATOLOGIA
 ORTODONCJA
  IMPLANTY

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!

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

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

• Reportaże
• Kursy fotogra�i

605 188 010
kxrx@wp.pl

www.krfoto.pl

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

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

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

tel. 508 610 256
DREWNO KOMINKOWE

I OPA¸OWE
wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832
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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!
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