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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 47 77 148 60
Komenda Miejska Policji (Poznań) 47 77 156 92
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!
Dzisiaj rozpocznę od ważnego apelu: bądźmy jako 
społeczność przykładem odpowiedzialnego zachowa-
nia. Nośmy maseczki, myjmy ręce, dezynfekujmy – to 
tak niewiele, a może zadecydować o czyimś zdrowiu, 
a nawet życiu. Nie narażajmy siebie ani bliskich. Je-
żeli czujemy, że coś nas chwyta – zostańmy w domu, 
izolujmy się, nie roznośmy wirusów. Teraz to bardzo 
ważne, zwłaszcza z uwagi na osoby starsze i przewle-
kle chore w naszym otoczeniu.
Jednocześnie polecam Państwa uwadze ciekawe 
wydarzenia w naszej Gminie. Ich organizatorzy za-
pewniają, że dołożą starań, by zapewnić uczestnikom 
bezpieczeństwo. Niektóre z nich będzie można obej-
rzeć w internecie – proszę wykorzystać tę możliwość. 
Nie dajmy się koronawirusowi zamknąć na kulturę 
i sport!
Pozdrawiam

~ Agnieszka Rzeźnik, Redaktor naczelna

Przypominamy, że Centrum Opieki Zdrowotnej Sanita-
tis Przeźmierowo zaprasza do udziału w projekcie „Śro-
dowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Sanita-

tis w powiecie Poznańskim”, który kierowany jest do dzieci 
i młodzieży doświadczonych lub zagrożonych wykluczeniem 
społecznym z powodu chorób lub zaburzeń psychicznych, 
kryzysów życiowych czy też problemów emocjonalnych.

Udział w projekcie mogą wziąć osoby, które spełniają nastę-
pujące warunki:

• nie mają ukończonego 18 roku życia
•  mieszkają na terenie jednej z ośmiu gmin mieszczących 

w powiecie Poznańskim (Tarnowo Podgórne, Luboń, 
Puszczykowo, Dopiewo, Komorniki, Mosina, Rokietnica, 
Suchy Las)

•  pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych; z rodzin zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

•  borykają się m.in. z zaburzeniami zachowania, problema-
mi emocjonalnymi, problemami w szkole

Liderem Projektu jest Centrum Opieki Zdrowotnej Sanita-
tis Przeźmierowo, a partnerem Fundacja Akme. Projekt „Śro-
dowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Sanitatis w po-
wiecie Poznańskim” jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem www.sanita-
tis.com.pl. 

Środowiskowe 
Centrum Zdrowia 
Psychicznego
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~ pytanie do wójta

Ty też możesz zadać pytanie!

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

Szanowni Państwo!

Sytuacja pandemiczna w naszej Gminie zmienia się bardzo dynamicznie. Niestety rośnie liczba osób, 
u których potwierdzono zakażenie koronawirusem. Wielu mieszkańców przebywa na obowiązko-
wej kwarantannie. 

Przede wszystkim to uderzenie pandemii mocno destabilizuje pracę placówek oświatowych. Ich dyrek-
torzy – w porozumieniu z Gminą jako organem prowadzącym – natychmiast zgłaszają poznańskiej Po-
wiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (Sanepidowi) kolejne przypadki zakażenia wśród uczniów 
i pracowników. W konsekwencji klasy przechodzą na nauczanie zdalne, a uczniowie i nauczyciele wraz 
z domownikami obejmowani są obowiązkową kwarantanną. Jeśli takich klas czy oddziałów jest więcej, 
wówczas nauczanie zdalne wprowadzane jest w całej placówce.

Nie jest to łatwa sytuacja. Rozumiem zdenerwowanie rodziców i pracowników placówek oświatowych. 
Niestety my również mamy trudności z bieżącą komunikacją z Sanepidem – Zdaję sobie sprawę, że pra-
cownicy tej instytucji są bardzo przeciążeni pracą i nie są w stanie na bieżąco odpowiadać na kierowane do 
nich zapytania, dlatego wszystkie informacje, jakie my uzyskujemy, przekazujemy Państwu na bieżąco na 
naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Dyrektorzy placówek korzystają z dzienników 
elektronicznych, by w ten sposób pozostawać w kontakcie z rodzicami – to w aktualnej sytuacji najlepsze 
i najszybsze źródło informacji. 

Drodzy Mieszkańcy!
Bardzo proszę o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa – pamiętajmy o częstym myciu rąk, 

dezynfekcji i zakrywaniu nosa i ust. Jestem głęboko przekonany, że to wyraz społecznej troski i odpowie-
dzialności o siebie nawzajem. 

Bądźmy wrażliwi na potrzeby innych – w tym trudnym czasie ważna jest sąsiedzkie, przyjacielskie 
wsparcie i pomoc w codziennych sprawach. Przypominam, że tuż po wprowadzeniu stanu pandemii w na-
szej Gminie powstał Zespół pomocowy, wzmocniony teraz przez Fundację Mój Mount Everest i grupę fa-
cebookową Widzialna Ręka Tarnowo Podgórne. Proszę o kontakt z członkami zespołu, jeśli tylko Państwo 
lub Państwa znajomi potrzebują pomocy w związku z pandemią – dane kontaktowe podajemy na ostatniej 
stronie tego wydania „Sąsiadki – Czytaj”.

~ Tadeusz Czajka 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
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~ aktualności

Sprawdź,  
co się dzieje  

w Twojej  
miejscowości

Baranowo
Posiadamy pozwolenie na budowę ul. Letniskowej

Posiadamy pozwolenie na budowę ul. Nad Miedzą (w gra-
nicach m. Poznania).Trwają uzgodnienia z PSG w sprawie 
terminu przebudowy gazociągu

Trwa opracowanie projektu przebudowy ul. Platynowej 
oraz skrzyżowania Szamotulska/Kasztanowa/Platynowa

Trwa remont dachu szkoły podstawowej

Batorowo
Posiadamy pozwolenie na budowę chodnika w ul. Bato-
rowskiej (trwa opracowanie przez TP-KOM dokumentacji 
projektowej brakującego odcinka kanalizacji sanitarnej)

Ceradz Kościelny
Posiadamy pozwolenie na budowę ul. Orła

Zawarliśmy umowę na wykonanie sygnalizacji świetlnej 
na przejściu dla pieszych przez ul. Jankowicką przy szkole

Trwa procedura przetargowa na rozbudowę remizy 

Chyby
Trwa opracowanie dokumentacji dla przebudowy ul. 
Kasztanowej 

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

Trwa opracowanie dokumentacji dla budowy dróg – 
I etap (ul. Promykowa, Gorąca, Ciepła, Upalna)

Jankowice
Trwa budowa oświetlenia ścieżki rowerowej w kierunku 
Lusówka

Kokoszczyn 
Trwa procedowanie przez Starostwo wniosku o zezwole-
nie na  budowę II etapu ścieżki pieszo-rowerowej łączącej 
Kokoszczyn z Tarnowem Podgórnym

Lusowo
Trwa procedowanie przez Starostwo wniosku o pozwole-
nie na budowę ul. Kukułki i kolejnego odcinka ul. Zielnej

Lusówko
Trwają czynności odbiorowe budowy II etapu ścieżki pie-
szo-rowerowej do Sierosławia

Trwa budowa oświetlenia ścieżki rowerowej na ul. Jan-
kowickiej

Peregrynacja Obrazu 
Po przerwie wymuszonej ogłoszeniem pandemii wznowiono peregrynację Iko-

ny Matki Boskiej Częstochowskiej. W październiku obraz przybędzie do na-
szej Gminy wg następującego harmonogramu:

21 października (środa) – Lusówko
22 października (czwartek) – Ceradz Kościelny
23 października (piątek) – Lusowo
24 października (sobota) – Tarnowo Podgórne
25 października (niedziela) – Przeźmierowo
26 października (poniedziałek) – Baranowo 
Do każdej parafii ikona przyjeżdża o 17.30, a o 18.00 odprawiana jest powitalna 

msza św. Programy wydarzeń w poszczególnych parafiach (m.in. adoracje, nabożeń-
stwa, nauki) będą podawane w ramach ogłoszeń parafialnych.

~ ARz

Panie w wieku 25-69 lat zapraszamy na Warsztaty Edukacyjne w ramach pro-
gramu pn. „Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany 
przez OPEN SA na terenie całej Wielkopolski w latach 2019-2023”. Spotka-

nie odbędzie się 22 października w godz. 15.00-17.00 w sali GKS Tarnovia przy ul. 
23 Października 34 w Tarnowie Podgórnym. 

Spotkanie to ma na celu zwiększenie świadomości na temat działań profilaktycz-
nych w zakresie nowotworów piersi oraz szyjki macicy. Głównym celem jest zła-
manie barier oraz zachęcenie kobiet do regularnego wykonywania profilaktycznej 
mammografii i cytologii. 

Warsztat edukacyjny prowadzony jest przez specjalistę z ośrodka OPEN w bardzo 
przystępnej formie. Opowie między innymi o:

• czynnikach ryzyka nowotworów piersi i szyjki macicy, 
• czynnikach działających ochronnie, 
• dostępnych badaniach profilaktycznych – na czym polegają, kto i kiedy może 

wykonać je bezpłatnie oraz jak się do nich przygotować. 
Dodatkowo program warsztatów obejmuje ćwiczenia praktyczne związane z na-

uką samobadania piersi (pokazujemy jak poprawnie wykonywać samobadanie przy 
pomocy fantomów, a także informujemy na jakie objawy należy zwracać uwagę). 
Będzie można także poznać mobilną aplikację edukacyjną, pomagającą w auto-pro-
filaktyce i udostępnioną w ramach projektu. 

Warsztaty odbywają się w małych 10-15-osobowych grupach. Zapisy prowadzo-
ne są internetowo, przez portal www.openbadania.pl do 19 października lub u osoby 
koordynującej organizację warsztatu – Darii Kwiatkowskiej, kierownik Wydziału 
Spraw Obywatelskich tel.  61 89 59 209 (w godzinach pracy Urzędu). 

Zapraszamy! ~ ARz

Dofinansowanie kosztów 
wymiany źródła ciepła

Zachęcamy do skorzystania z dotacji gminnej na wymianę źródła ciepła z pali-
wa stałego na ogrzewanie gazowe, olejowe bądź elektryczne w ramach ogra-
niczania niskiej emisji na terenie Gminy Tarnowo Podgórne – są jeszcze pie-

niądze do wykorzystania w tym roku.
Więcej informacji udziela: Magdalena Kołbuc z Wydziału Infrastruktury Kuba-

turowej i Ochrony Środowiska, tel. 61 1023 012 m.kolbuc@tarnowo-podgorne.pl 
~ ARz

Chcesz o siebie zadbać? 
Dowiedz się jak!
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23 września podpisano umowę pomiędzy Tarnowską 
Gospodarką Komunalną TP-KOM a firmą MIKO-
-TECH z Łazisk Górnych na modernizację i roz-

budowę oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórne. W obec-
ności Wójta Tarnowa Podgórnego Tadeusza Czajki swoje 
podpisy złożyli Prezes Zarządu TP-KOM Waldemar Nowak 
oraz Prezes Zarządu MIKO-TECH Piotr Zwardoń.

Wartość kontraktu to 35 mln zł brutto. Blisko 50% tej kwoty 
to wsparcie z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Dzia-
łanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. 
Kolejne prawie 50% kwoty spółka otrzymała w formie pre-
ferencyjnego kredytu z Narodowego Funduszu Ochrony  Śro-
dowiska. 

Efektem tej inwestycji będzie podwojenie wydajności 
oczyszczalni (teraz w Tarnowie Podgórnym dobowo „prze-
rabia” ok. 4 000 m3, a po modernizacji będzie to 8 000 m3). 
Wprowadzane rozwiązania to prawdziwy skok technologicz-
ny, ponieważ zastosowany zostanie nowoczesny system na-
powietrzania (zamiast rusztowego z dołu – pęcherzykowe 
z góry), wyeliminowane zostaną zbiorniki zagęszczania i od-
wadniania osadów, a dłuższa i staranniejsza będzie obróbka 
ścieków. Zainstalowany system będzie dostosowany do zmie-
niającej się struktury ścieków, tzn. przeznaczony będzie na 

25 września, z okazji II Dnia Szpilek, urzędnicz-
ki z naszego Urzędu Gminy przyszły do pracy 
w szpilkach, a hasło promocyjne Gminy „Poziom 

wyżej” nabrało w tym przypadku nowego znaczenia.
– Mamy nadzieję, że w tym roku, również dzięki naszym 

szpilkom, zebrana kwota będzie bardzo duża – mówi I Zastęp-
ca Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat, oczywiście na wysokich 
obcasach – Zapraszamy kolejne urzędy do przyłączania się do 
tej akcji!

Oczyszczalnia 2 x większa

Kierownik Budowy Dariusz Sobik, Wiceprezes Zarządu MIKO-TECH Da-
riusz Bajor, Prezes Zarządu MIKO-TECH Piotr Zwardoń, Wójt Tadeusz 
Czajka, Prezes Zarządu TP-KOM Waldemar Nowak, b. Prezes TP-KOM 
Edward Sobański, Pełnomocnik Wójta ds. nadzoru właścicielskiego 
Grzegorz Leonhard

równi do oczyszczania ścieków komunalnych i  przemysło-
wych.    

Prace rozpoczną się już w najbliższych dniach i potrwają do 
końca 2021 roku.

~ ARz

Charytatywnie Szpilką

#DzienSzpilek to ogólnopolska akcja pomocowa. W tym 
roku pomagamy małym pacjentom z Kliniki Przylądek Na-
dziei. Liczyło się każde zdjęcie udostępnione publicznie 
w mediach społecznościowych – było ich blisko 112 tys.,  
co oznacza, że organizator – Moliera2 – przekazał Fundacji 
Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową blisko 224 
tys. zł. 

~ ARz
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Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla konty-
nuacji ścieżki/chodnika na ul. Rozalińskiej

Zawarliśmy umowę z wykonawcą na budowę chodnika 
i miejsc postojowych na ul. Dopiewskiej (przy przedszko-
lu) i kolejnego etapu oświetlenia na os. Morskim

Ogłoszono przetarg na budowę hali namiotowej przy 
szkole podstawowej ul. Zespołowa 1

Przeźmierowo
Posiadamy zezwolenie na wykonanie nawierzchni ul. Le-
śnej (od ul. Rynkowej do istniejącej nawierzchni z kostki 
w okolicy ul. Folwarcznej); złożyliśmy wniosek o dofinan-
sowanie tego zadania z Funduszu Dróg Samorządowych; 
trwa uzyskanie niezbędnych zezwoleń na przebudowę 
gazociągu

Trwa przetarg na budowę Centrum Integracji Obywatel-
skiej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na przebu-
dowę ul. Olszynowej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na przebu-
dowę ul. Sosnowej

Trwa opracowanie dokumentacji na budowę ul. Zacisze

Sady
Trwa przetarg na budowę budynków komunalnych przy 
ul. Jeżynowej

Trwa opracowanie projektu boiska wielofunkcyjnego

Zawarliśmy umowę na wykonanie oświetlenia na sięga-
czu z ul. Lusowskiej

Sierosław
Trwają czynności odbiorowe budowy II etapu ścieżki pie-
szo-rowerowej do Lusówka

Trwa rewitalizacja Pałacu 

Trwa opracowanie projektu odwodnienia ul. Prostej

Swadzim
Podpisano umowę z wykonawcą na budowę dróg osie-
dlowych

Tarnowo Podgórne
Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie budowy ul. Rolnej 
(I etap) z Funduszu Dróg Samorządowych

Podpisano umowę z wykonawcą na budowę ul. Zbożo-
wej

Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie budowy ścieżki 
w Parku 700-lecia z Funduszu Inwestycji Lokalnych

Trwa procedura przetargowa na budowę Centrum Inte-
gracji Obywatelskiej

Zawarto umowę na opracowanie projektu Termalnego 
Parku Zdrowia

Wysogotowo
Trwa opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Ba-
torowskiej

Trwa procedowanie przez Starostwo wniosku o zezwole-
nie na przebudowę ul. Pszennej.

Zmieniły się policyjne numery telefony:
• Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym, ul. 23 Października 29, 62-080 Tar-

nowo Podgórne, tel. 47 77 148 60, e-mail: dyzurny.tarnowo-podgorne@po.policja.
gov.pl  Komendant pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 15.30-17.30

• Komenda Miejska Policji w Poznaniu, ul. Szylinga 2, 60-787 Poznań, tel. 47 77 
156 92 e-mail: dyzurny.poznan@po.policja.gov.pl 

WOSP 2021 Tarnowo też zagra
Sztab WOŚP w Tarnowie Podgórnym już wysłał formalne zgłoszenie, potwier-

dzając tym samym chęć organizacji finału 10 stycznia 2021.
– Mamy głowy pełne pomysłów, ręce gotowe do pracy, dlatego zgłosiliśmy 

się od razu pierwszego dnia – mówi Barbara Przyjemska, szefowa lokalnego Sztabu 
WOŚP. – Jednocześnie szczególną uwagę będziemy przykładali do bezpieczeństwa 
uczestników. dlatego każde wośpowe wydarzenie analizujemy również od tym kątem. 

Sztab zaprasza do współpracy lokalne grupy, stowarzyszenia, firmy i osoby indywidu-
alne. Przyjmujemy zgłoszenia fantów na loterię i licytacje. Zgłoszenia przyjmujemy pod 
nr tel. 61 8959 263, 61 8959 264 lub mailem wosp@tarnowo-podgorne.pl ~ ARz

Zmiana tras linii autobusowych 
Od 1 października wprowadzono zmianę tras linii autobusowych nr 802, 811, 

882 oraz 886 w Tarnowie Podgórnym:
Autobusy linii 802, 882 między przystankami Tarnowo Pdg/Piaskowa 

i Tarnowo Pdg/Ostatnia jadą teraz ul. Poznańską, aleją Solidarności oraz Nową. 
Przystanek początkowy w kierunku Poznania i Rokietnicy został zlokalizowany po 
przeciwnej niż dotychczas stronie, w kierunku ronda im. Jacka Kuronia.

Natomiast trasa linii 811, 886 między przystankami Tarnowo Pdg/Piaskowa i Ru-
mianek/Nowa I  przebiega ulicami: Poznańską, aleją Solidarności oraz Nową. Nie jest 
już obsługiwany przystanek Tarnowo/Pdg Ostatnia, a przystanek Rumianek/Nowa 
I jest przesunięty w kierunku ronda im. Jacka Kuronia.  ~ JZ (info: ZTM Poznań)

Policja ma nowe numery

Na zdrowie
Zapraszamy do skorzystania z bez-

płatnych szczepień profilaktycz-
nych:

W PRZYCHODNI SALUBER, ul. 
Sportowa 1, Tarnowo Podgórne, pon.– 
pt, w godz. 8.00 – 18.00, tel. 61 81 46 262
•	 Gminny program szczepień prze-

ciw grypie – dla osób pow. 65 roku życia 
/mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne
•	 Gminny program szczepień prze-

ciw pneumokokom – dla osób pow. 60 
roku życia /mieszkańcy Gminy Tarnowo 
Podgórne
•	 Gminny program szczepień prze-

ciw meningokokom – dla dzieci w wie-
ku 12-23 miesi. życia /mieszkańcy Gmi-
ny Tarnowo Podgórne

W PRZYCHODNI MED-LUX, ul. 
Rynkowa 63, 62-081 Przeźmierowo, 
pon. – pt, w godz. 8.00 – 18.00, tel. 61 
81 63 900: 
•	 Program szczepień przeciw gry-

pie – dla osób w wieku 50 – 64 oraz dla 

osób w wieku 24 – 49, które w pracy są 
narażone na kontakt z dużą liczbą osób /
mieszkańcy powiatu poznańskiego (CM 
Med-Lux Gabinet Szczepień)
•	 Gminny program szczepień prze-

ciw pneumokokom – dla osób pow. 60 
roku życia /mieszkańcy Gminy Tarnowo 
Podgórne (CM Med-Lux Gabinet Leka-
rza POZ)
•	 Gminny program szczepień prze-

ciw meningokokom – dla dzieci w wie-
ku 12-23 mies. życia /mieszkańcy Gminy 
Tarnowo Podgórne, CM Med-Lux Gabi-
net Lekarza POZ

Drodzy mieszkańcy!
Obecnie cała Polska zmaga się z bra-

kiem szczepionek przeciwgrypowych. Za-
mówione szczepionki docierają do przy-
chodni małymi partiami. W tej sytuacji 
prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. 
Mamy nadzieję, że wszyscy, którzy chcą 
się zaszczepić, będą mieli taką możli-
wość. ~ wso
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Początek roku szkolnego to naturalny czas, kiedy ujaw-
niają się nowe potrzeby komunikacyjne w publicznym 
transporcie zbiorowym, organizowanym i finansowa-

nym przez naszą Gminę. 
Sformułowanie „nowe potrzeby” dotyczy najczęściej wnio-

sków o stworzenie nieistniejących dotychczas połączeń, 
o zwiększenie częstotliwości kursów czy tylko o modyfika-
cję rozkładów jazdy. Wprowadzenie każdej z wymienionych 
zmian wiąże się z pokonaniem szeregu barier natury finanso-
wej, proceduralnej i organizacyjnej. Transport publiczny bo-
wiem to dziedzina nie tylko niezwykle kosztowna, ale i cha-
rakteryzująca się znaczną liczbą prawnych regulacji. 

Gmina Tarnowo Podgórne zaspakaja potrzeby mieszkań-
ców w dziedzinie publicznego transportu zbiorowego poprzez 
udział w systemie transportowym, obejmującym 19 gmin 
i miasto Poznań (jako wyłącznego organizatora tego trans-
portu). W 2017 r. po długich negocjacjach przystąpiliśmy do 
wspólnego przedsięwzięcia komunikacyjnego o charakterze 
aglomeracyjnym, które zarządzane jest przez ZTM Poznań. 
Przypomnijmy, że nasz akces do tego projektu nie od razu był 
przesądzony. Wątpliwości co do sensu udziału w takim poro-
zumieniu ze strony Gminy było mnóstwo, a niektóre są ak-
tualne po dziś dzień. Argumentami, które jednak przeważy-
ły za przystąpieniem, były niemal wyłącznie korzyści, jakie 
z udziału w tym przedsięwzięciu mieli odczuwać podróżujący 
autobusami mieszkańcy gminy: tańszy bilet, łatwość podróżo-
wania ze zintegrowaną kartą PEKA, dającą dostęp do innych 
gałęzi transportu i usług miejskich. I to się spełniło. Niestety 
ten udział wiąże się z ponoszeniem przez Gminę znacznych 
kosztów – większych niż gdybyśmy wykonywali te usługi sa-
modzielnie. 

Komunikacja publiczna niemal z założenia jest deficytowa. 
Oznacza to, że wpływy z biletów tylko w niewielkim stop-
niu pokrywają koszty jej funkcjonowania. Nie wszyscy zdają 
sobie sprawę jak ogromne wspólne gminne środki pochłania 
nasza komunikacja autobusowa. Tylko w 2020 r. dotację, jaką 
ma zapłacić Gmina Tarnowo Podgórne na funkcjonowanie au-
tobusowej komunikacji zbiorowej w opisany sposób, zaplano-
wano na 9 mln 400 tys. zł! Dotacja ta jest różnicą powstającą 
z wyliczenia kosztów, jakie ponoszone są na tę działalność, 
pomniejszonych o wpływy z biletów. W związku z pandemią 
tegoroczne wpływy z biletów znacznie spadły, więc ta dota-
cja zwiększy się w tym roku do ponad 10 mln zł. Część tych 
środków oczywiście via ZTM Poznań transferowana jest do 
TPBUS (jako wykonawcy większości usług na naszym tere-
nie) na pokrycie kosztów realizacji wspólnych zadań. 

Środki z budżetu gminy przeznaczane na autobusową ko-
munikację publiczną są jak widać ogromne i niestety z roku 
na rok coraz większe. Nieustannie prowadzimy analizę funk-
cjonalności oraz kosztów działalności publicznego transportu 
zbiorowego na terenie gminy w celu podniesienia jego racjo-
nalności. Wsłuchujemy się przy tym w głosy mieszkańców, 
którzy znają najlepiej aktualne potrzeby komunikacyjne. 

Wszystko, co napisane powyżej, ma unaocznić czytelniko-
wi, że proponowanie zmian i ulepszeń musi się odbywać od-
powiedzialnie. Chodzi o to, by podpisując wniosek o którąś 
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Gminna komunikacja autobusowa: 

Czas(y) ulepszania, nie rozszerzania

z wymienionych na wstępie zmian, a zwłaszcza o stworzenie 
nowej linii, kierować się faktem autentycznego i doskwierają-
cego niezaspokojenia indywidualnych potrzeb komunikacyj-
nych, a nie sytuacją, którą opisać można w skrócie: „co mi 
szkodzi, podpiszę petycję”. Opatrując propozycję konkret-
nej zmiany swoim podpisem w sytuacji, gdy nie zamierzamy 
z niej korzystać, doprowadzamy wprost do uszczuplenia środ-
ków publicznych. Wszelkie zmiany strukturalne dotyczące 
linii są bowiem kosztowne, a za skutki ich przeprowadzenia 
płaci gmina, czyli my wszyscy (a nie spółka, jak się czasa-
mi słyszy!). Trzeba mieć świadomość, że np. dołożenie tylko 
jednego kursu autobusu na linii biegnącej z miejscowości po-
łożonej w okolicach środka gminy do Poznania i z powrotem 
to dodatkowy koszt ok 150 tys. zł rocznie. Stworzenie zupeł-
nie nowej linii pochłania wielokrotność tej kwoty i wymaga 
skomplikowanej procedury legislacyjnej. A to przecież wspól-
ne, budżetowe środki, które teraz w czasie pandemii kurczą się 
zatrważająco, wykorzystane być mogą gdzie indziej w sposób 
trafiający do szerszego grona odbiorców. 

Te słowa zostały napisane nie po to, by zniechęcić miesz-
kańców do proponowania zmian. Wiele kierowanych do gmi-
ny wniosków jest zasadnych i zostały lub zostaną wdrożone. 
Każdy pomysł nowego połączenia, nowej linii jest wnikliwie 
analizowany na etapie planowania i podczas bieżącej eksplo-
atacji. Zdarzają się też niestety pomysły nietrafione. Do ta-
kich np. zaliczyć można przychylenie się Gminy do szeroko 
popartej podpisami mieszkańców koncepcji powstania linii 
889. Idea jej utworzenia brzmiała nader przekonywująco i po-
legała na przekształceniu dawnej linii gminnych przewozów 
szkolnych 09 w ogólnodostępną, publiczną linię łączącą Chy-
by i Baranowo z Przeźmierowem i Wysogotowem. Wydawa-
ło się niezłym pomysłem umożliwienie dogodnej przesiadki 
do i z miasta Poznania w ciągu drogi krajowej nr 92, a także 
zapewnienie szybkiego dostępu do położonych w Przeźmie-
rowie instytucji (ośrodek zdrowia, poczta, filia UG itp.). Nie-
stety rzeczywistość okazała się brutalna i po analizie, która 
przytoczona jest na końcu tego artykułu, wyraźnie widać, że 
ponoszone są duże koszty, a korzystają z niej niemal wyłącz-
nie uczniów do szkół podstawowych w Przeźmierowie i Ba-
ranowie. Wnioski z przytoczonej analizy nasuwają się same. 
Podchodźmy zatem do proponowania zmian rozważnie i od-
powiedzialnie.

~ Grzegorz Leonhard
Pełnomocnik Wójta ds. nadzoru właścicielskiego
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Dla każdego rodzica najważniejszy jest zdrowy rozwój jego dziecka. Jed-
nym z najczęściej występujących zaburzeń są rozmaitego rodzaju wady 
postawy oraz inne nieprawidłowości w obrębie narządu ruchu. Demon-

strują się one już bardzo wyraźnie w wieku szkolnym. Ciężkie plecaki, długie 
siedzenie w ławkach i często utrwalone niedobre nawyki powodują, że u sporej 
grupy dzieci konieczna jest już specjalistyczna terapia.

Warto podkreślić, że rozwój narządu ruchu zależy od tego jak prze-
biegają procesy pionizacyjne w okresie niemowlęcym. Dlate-
go rodzice powinni być uczuleni na wszelkie asymetrie, które pojawia-
ją się w tym kluczowym dla rozwoju dziecka okresie. Po pierwszym roku 
życia, kiedy dziecko zaczyna chodzić, trzeba zwrócić szczególną uwagę na ta-
kie elementy jak stopy, miednica, ponieważ na tych właśnie rejonach buduje się  
w późniejszym okresie cała funkcja narządu ruchu. 

Jak zawsze w listopadzie zapraszamy do Sierosławia, do Centrum Terapii Ma-
nualnej, gdzie przez cały miesiąc można skorzystać z bezpłatnego, specjalistycz-
nego badania, organizowanego w ramach programu wczesnego wykrywania, pro-
filaktyki i korekcji wad postawy. Półgodzinna wizyta obejmuje badanie stóp przy 
użyciu podoskopu, ocena postawy, badanie statyki miednicy i równowagi mię-
śniowej, a także informacje i ewentualne zalecenia.

Zapraszamy rodziców z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat – informacje i zapisy: 61 
814 79 00, www.ctmrakowski.pl ~ ctm

BEZPŁATNA AKCJA PROFILAKTYCZNA
DLA DZIECI W WIEKU 3-7 LAT

CENTRUM TERAPII MANUALNEJ
zaprasza na listopadowe

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

badanie stóp przy użyciu podoskopu,
ocena postawy, 
badanie statyki miednicy 
i równowagi mięśniowej

Z a d b a j  o  s w o j e  d z i e c k o ,  
u p e w n i j  s i ę ,  ż e  j e s t  z d r o w e !

www . c t m r a k o w s k i . p l
informacje i zapisy:

61 814 79 00

Zapraszamy na bezpłatne badania profilaktyczne!

10.00  msza św. w intencji Ojczyzny (transmitowana on-line)
11.00  złożenie kwiatów przy pomniku w Parku im. J. Wojkiewicza w Tarnowie Podgórnym 
12.00  XVII Bieg i Marsz Niepodległości (Baranowo, ul. Wypoczynkowa 93a) 
  12.00  - start Nordic Walking, 14.00  - start Biegu 
14.00  Patriotycznie z Zespołem Pieśni i Tańca Lusowiacy (plenerowe śpiewanie pieśni patriotycznych), Pałac Jankowice
17.00  Patriotycznie i ludowo - Koncert niepodległościowy w wykonaniu Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego 

„Modraki”, Centrum Kultury Przeźmierowo (bezpłatne wejściówki)
Na wydarzeniach obowiązują zasady reżimu sanitarnego. Pamiętajmy o biało-czerwonych flagach.

Młodzieżowe wybory

Upłynął już termin zgłaszania się kandydatów do Młodzie-
żowej Rady Gminy Tarnowo Podgórne. Mamy 18 osób 
chętnych do tego, by reprezentować młodych mieszkań-

ców. Wybory odbywać się będą w dwóch okręgach wyborczych, 
w każdym powinniśmy wybierać 8 młodzieżowych radnych. 
Kandydaci zostali przypisani do danego okręgu zgodnie z miej-
scem zamieszkania:

Okręg nr 1 – Tarnowo Podgórne (zgłosiło się 13 kandydatów):
- Gabriela Dolata, Rumianek,
- Małgorzata Gomółka, Góra,
- Martyna Konieczna, Tarnowo Podgórne,
- Miłosz Łasiński, Lusowo,
- Olga Majorczyk, Tarnowo Podgórne,
- Jan Podborowski, Lusówko,
- Małgorzata Spychała, Lusowo,
- Wiktoria Walenciak, Tarnowo Podgórne,
- Maja Wąsala, Tarnowo Podgórne,
- Amelia Witkowska, Jankowice,
- Nikola Wypuszcz, Tarnowo Podgórne,
- Igor Zdunek, Rumianek,
- Weronika Zgoła, Tarnowo Podgórne.

Okręg nr 2 – Przeźmierowo (zgłosiło się 5 kandydatów):
- Michał Kubala, Sady,
- Maria Miśkiewicz, Przeźmierowo,
- Patrycja Nowicka, Przeźmierowo,
- Aleksandra Piaskowska, Przeźmierowo,
- Arkadiusz Stolarski, Batorowo.
W okręgu nr 2 zgłoszono jedynie 5 kandydatur, dlatego wybory 

w tym okręgu nie zostaną przeprowadzone. Oznacza to, że zgło-
szeni kandydaci automatycznie otrzymują mandat Młodzieżowej 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne, a trzy wolne mandaty przecho-
dzą do puli mandatów w okręgu nr 1. 

W okręgu nr 1 w sumie zgłosiło się 13 kandydatów, z których 
wybierzemy łącznie 11 radnych (8 mandatów przypisanych do 
okręgu nr 1 plus 3 „dodatkowe” mandaty z okręgu nr 2). Wy-
bory zostaną przeprowadzone 7 listopada w godz. 10.00-15.00 
w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w budynku A przy 
ul. Poznańskiej 115. W głosowaniu mogą brać udział mieszkań-
cy Gminy w wieku od 14 do 19 lat, (posiadające stały meldunek 
na terenie Gminy Tarnowo Podgórne), posługujące się ważnym 
dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport albo ważna 
legitymacja szkolna).

Młodych mieszkańców zapraszamy do udziału w wyborach. 
Tylko wy możecie zdecydować, kto będzie Was reprezentować 
w naszej Gminie! ~ ARz

Gminne obchody Święta Niepodległości
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Wzorem ubiegłego roku, choć tym razem z zacho-
waniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa, 
zaleceń oraz przepisów związanych z trwającą 

pandemią COVID-19, Sołtys wraz z Radą Sołecką Tarnowa 
Podgórnego w dniu 6 grudnia pragną zorganizować w Parku 
im. Jana Wojkiewicza w Tarnowie Podgórnym Jarmark Świę-
tego Mikołaja. 

Uznaliśmy, że  w tym szczególnym okresie, bardziej niż kie-
dykolwiek  ważne jest  wprowadzenie mieszkańców nasze-
go Sołectwa w magiczny, bożonarodzeniowy nastrój. Mamy 
nadzieję, że  udział w takim wydarzeniu  zapewni te dozna-
nia w całej rozciągłości. Mając na względzie ustalony reżim 
sanitarny pragnęlibyśmy aby jarmark uświetnili wykonawcy 
prezentujący się w okolicznościowym, świątecznym repertu-
arze. Wraz z zapadnięciem zmroku planowane jest oficjalne 
rozświetlenie iluminacji świątecznych, które dodadzą blasku 
temu wydarzeniu. Do wszechogarniającej magii zbliżających 
się Świąt dołączy wyjątkowy gość - Święty Mikołaj! Jak naj-
bardziej planujemy także zorganizowanie spełniającej wymo-
gi bezpieczeństwa strefy gastronomicznej. 

Zainteresowanych udziałem w Jarmarku św. Mikołaja 
w charakterze wystawców, wykonawców oraz  prosimy o kon-

Jarmark Świętego Mikołaja  
w Tarnowie Podgórnym

„Król” światło dzienne ujrzał 7 
lutego 2020 i jest debiutem 
pisarskim Grażyny Adam-

czyk, mieszkanki Wysogotowa. Książka 
warta przeczytania.

Akcja osadzona jest wieki po tym, jak 
ostatni ludzie opuścili zniszczoną Ziemię 
na zawsze, by skolonizować nowe plane-
ty. Jedną z wielu takich planet jest Ker-
-Ker. Dawniej rozkwitające i wymarzone 
dla ludzi królestwo, które – po śmiertel-
nym wypadku królewskiej  rodziny – tra-
fiło w ręce namiestnika Satona, tyrana 
rządzącego twardą ręką. Jednak wśród 
mieszkańców wciąż tliła się nadzieja. 
Nadzieja na powrót królewskiej rodziny, 
na powrót cudem ocalałego dziecięcia – 
Honoriusza Ildanahoe. 

Gdy po latach pojawia się nowy trop 
w sprawie, zdesperowany Rankor, przyja-
ciel starego króla, rusza na niebezpieczną 
misję odnalezienia dziedzica tronu. Młody 
i zagubiony Honoriusz nie ma zbyt wie-
le czasu na poznanie swojej prawdziwej 
historii. Musi działać szybko, by uchro-
nić ojczyznę od zagłady. Z początku lek-
ceważony przez wrogów, z każdym ty-
godniem zdobywa w ich oczach coraz 
większe uznanie, a to za sprawą nieprze-

ciętnej inteligencji i magicznej wręcz nie-
omylności. Usunięcie Satona z urzędu jest 
jednak dopiero początkiem wyzwań przed 
jakimi stanie Ker-Ker ze swoim młodym 
królem na czele.  Agresywni Messanie od 
lat chcieli zdobyć Ker-
-Ker ze względu na jej 
korzystny klimat. Gdy 
ich sojusznik stracił wła-
dzę, postanowili obalić 
Ildanahoe na dobre, by 
zagarnąć planetę dla sie-
bie… 

„Król” to książka ory-
ginalna, trudno dopa-
sować ją do jakiegoś 
szczególnego gatunku. 
Jest zaskakująca, intry-
gująca i porywająca. 
Jednocześnie opowiada 
historię młodego czło-
wieka obdarzonego da-
rem, bywającego i klątwą, któremu życie 
znów miało rzucić kłody pod nogi w po-
staci jego historii i przeznaczenia. Obok 
elementów fantastycznych i kryminal-
nych, znajdziemy też rozważania religij-
ne, próby przełożenia chrześcijańskich 
wartości na prawdziwe życie. Książka 

Oryginalny „Król” z Wysogotowa

takt telefoniczny z Sołtysem Piotrem Owczarzem pod nr 603 
601 933.

Więcej na temat wydarzeń organizowanych przez Sołectwo 
Tarnowo Podgórne na stronie internetowej: https://www.face-
book.com/solectwotp/

~Barbara Przyjemska, Sołectwo Tarnowo Podgórne

ta wyróżnia się na tle innych opowieści, 
jest skierowana do każdego, niezależnie 
od wieku, wiary i poglądów. Warta prze-
czytania.

~ Marcin Klonowski
Od dziecka wymyślam historie sama dla 

siebie. Nikt o tym nie wiedział, aż pewnego 
dnia zaczęłam opowiadać je mojej córce. 

To dzięki jej namowom po-
stanowiłam pisać. Tak po-
wstał „Król”.

Ta opowieść pochodzi 
z mojego wewnętrznego 
świata. Opisując przygody 
bohaterów, starałam się, 
aby nie nudzić, ale moim 
celem było (oprócz zaba-
wienia czytelnika) wyeks-
ponowanie najistotniej-
szych wartości w życiu. 
Moja powieść jest skie-
rowana do każdego, bez 
względu na preferencje 
czytelnicze. Jest też głosem 
sprzeciwu wobec zła trium-

fującego w naszym świecie. Zło wygrywa, 
bo na to powalamy, a moglibyśmy posta-
rać się, aby nasza rzeczywistość była lep-
sza. To zależy od nas.

~ Grażyna Adamczyk, autorka „Króla”
(Recenzja pochodzi z wrześniowego  

numeru TarNowej Kultury)
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~ tcwp

Zdalne dyżury specjalistów  
 październik – grudzień 2020
Do grudnia, oprócz odbywających się w trybie ciągłym 

mailowych konsultacji specjalistów, wyznaczone zo-
stały także terminy telefonicznego wsparcia eksper-

tów. Do dyspozycji pozostają księgowa, radca prawny oraz 
doradca podatkowy. Konsultacje telefoniczne odbywają się 
w wyznaczone poniedziałki miesiąca, w godzinach od 16.00 
do 18.00.

Z bezpłatnego wsparcia ekspertów skorzystać mogą przedsię-
biorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gminy 
Tarnowo Podgórne, start-upy oraz osoby, które planują rozpo-
cząć pracę na własny rachunek. W przypadku chęci skorzysta-
nia z konsultacji telefonicznych, niezbędna jest wcześniejsza 
rejestracja w biurze Tarnowskiego Centrum Wspierania Przed-
siębiorczości. Wyślij zgłoszenie mailowe na adres: kontakt@
tarnowo-podgorne.pl lub zadzwoń: 61 89 59 242. Informacji na 
temat dyżurów specjalistów udziela Dagmara Orlik. 

Harmonogram telefonicznych konsultacji specjalistów 
Doradca podatkowy 
12 października
9 listopada
7 grudnia
W trakcie konsultacji ekspert odpowie na pytania m.in. 

o formalności związane z założeniem firmy, wyborem najko-
rzystniejszej formy opodatkowania, wskazania konsekwencji 
podatkowych zawieranych umów oraz wielu innych zagad-
nień, które pojawiają się przy zakładaniu oraz prowadzeniu 
działalności gospodarczej. Doradca odpowie także na wszel-
kie pytania dot. Tarcz Antykryzysowych. 

Księgowa
19 października
16 listopada
14 grudnia
Księgowa udziela wsparcia w zakresie wyboru formy opo-

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

Radca prawny
26 października
2 listopada
21 grudnia
Dyżur obejmuje m. in. opiniowanie umów i innych doku-

mentów w obrocie gospodarczym, doradztwo w bieżących 
sprawach z zakresu prawa gospodarczego i handlu oraz z za-
kresie prawa pracy. 

Doradztwo mailowe 
Przypominamy, że doradztwo mailowe odbywa się w trybie 

ciągłym. Aby skorzystać z tej formy wsparcia, należy przesłać 
pytanie skierowane do eksperta na adres: kontakt@tarnowo-
-podgorne.pl Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji 
znajdują się na stronie internetowej www.tcwp.pl, w zakładce 
Doradztwo. 

~ TCWP

Mieszkanka naszej Gminy, redaktor naczel-
na Polskiego Forum Rodziców, Elżbie-
ta Lachman, została odznaczona Honoro-

wą Odznaką Meritis pro Familia. To wyróżnienie jest 
przyznawane osobom fizycznym, organizacjom oraz insty-
tucjom za szeroko rozumiane działania na rzecz rodziny. 
Elżbieta Lachman jest autorką wielu publikacji o tematyce ro-
dzinnej. Była inicjatorką powstania i współautorką koncepcji 
Centrum Inicjatyw Rodzinnych w Poznaniu i Lusówku oraz 
współrealizatorką wielu kampanii społeczno-medialnych, 
m.in. „Gdy rodzicielstwo jest wyzwaniem”. Jest również 
członkiem Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, członkiem Rady Rodziny przy Wojewo-
dzie Wielkopolskim, społecznie pracowała także jako wice-
przewodnicząca Rady Rodziny Dużej przy Prezydencie Mia-
sta Poznania.  

Gratulujemy!
~ ARz

Nasza mieszkanka – wyróżniona!

Elżbieta Lachman i (również wyróżniony) dr hab. prof. UAM Michał 
Michalski
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~ ekologia

Mimo przeciwności, w listopadzie planujemy nieodpłat-
ną zbiórkę odpadów problemowych wytworzonych 
w gospodarstwach domowych. Zostanie ona przepro-

wadzona zgodnie z przedstawionym poniżej harmonogramem. 
UWAGA! PODCZAS PRZEKAZYWANIA ODPADÓW 

ZACHOWUJEMY RYGORY SANITARNE!
Każda osoba przekazująca odpady do mobilnego 

PSZOK-u ma obowiązek przekazać je „do rąk własnych” 
przybyłemu operatorowi w wyznaczonym miejscu i o wy-
znaczonej godzinie. Zabrania się pozostawiania w miejscach 
zbiórki przywiezionych wcześniej odpadów problemowych 
(czyli niebezpiecznych) ze względu na możliwe niebezpie-
czeństwo oddziaływania na zdrowie ludzi oraz środowisko. 
Miejsca zbiórki zostaną objęte monitoringiem.

Odpady problemowe to zużyte urządzenia elektryczne i elek-
troniczne (np. suszarki, żelazka, telefony, monitory, kompu-
tery radioodbiorniki, kalkulatory), baterie i akumulatory oło-
wiowe, niklowo-kadmowe. To także przeterminowane leki, 
lampy fluoroscencyjne, termometry i inne odpady zawierające 
rtęć, resztki farb i rozpuszczalników w opakowaniach, zużyte 
oleje silnikowe, przekładniowe oraz hydrauliczne w opakowa-
niach, filtry olejowe, zaolejone szmaty i ścierki. 

Podczas tej zbiórki nie będą przyjmowane odpady wielko-
gabarytowe – te odpady (takie jak telewizory i monitory po-
wyżej 21 cali, lodówki, zamrażarki, pralki, meble itp.) należy 
przekazywać wyłącznie podczas zbiórek odpadów wielkoga-
barytowych lub bezpośrednio do PSZOK.

Nieodpłatna zbiórka odpadów problemowych 
– mobilny PSZOK

7 listopada 2020 r. 
Baranowo 
-  od 9.00 do 9.15 – ul. Budowlanych parking naprzeciw Re-

wiru Policji
- od 9.20 do 9.35 – os. Rubinowe, ul. Ametystowa
- od 9.40 do 9.55 – ul. Przemysława przy sklepach
- od 10.00 do 10.15 – ul. Pogodna przy kościele
-  od 10.20 do 10.35 – Szamotulska, wjazd na teren byłej 

Akademii Rolniczej
Chyby 
- od 10.45 do 11.00 – przy świetlicy wiejskiej
- od 11.05 do 11.20 – Zielone Osiedle, wjazd ul. Różana
- od 11.25 do 11.40 – ul. Szkolna przy ul. Ogrodowej

14 listopada 2020 r. 
Kokoszczyn 
- od 9.00 do 9.15 – przy świetlicy wiejskiej
Góra 
- od 9.25 do 9.40 – przy świetlicy wiejskiej
Tarnowo Podgórne 
- od 9.50 do 10.05 – Zielony Gród, ul. Sasankowa
-  od 10.10 do 10.25 – teren przy targowisku, naprzeciw pa-

wilonu handlowego
- od 10.30 do 10.45 – ul. Rokietnicka, przy bazie TPBUS
- od 10.50 do 11.05 – ul. Owocowa, parking przy blokach
Rumianek 
-  od 11.15 do 11.30 – ul. Szkolna, teren przy dawnej świe-

tlicy wiejskiej
Ceradz Kościelny 
- od 11.40 do 11.55 – przy świetlicy wiejskiej
- od 12.00 do 12.15 – ul. Kalwowska, przy ul. Za Ogrodami
Jankowice 
- od 12.25 do 12.40 – przy świetlicy wiejskiej

-  od 12.45 do 13.00 – Edmundowo, ul. Edmundowska przy 
ul. Leśnej

Lusówko 
- od 13.10 do 13.45 – ul. Dopiewska, teren przy blokach 
Lusowo 
- od 13.55 do 14.10 – parking przy kościele
- od 14.15 do 14.30 – ul. Wierzbowa przy ul. Skośnej
- od 14.35 do 14.50 – ul. Nowa / ul. Swadzimska
- od 14.55 do 15.10 – Przylesie, ul. Przylesie 

21 listopada 2020 r.
Sierosław 
- od 9.00 do 9.15 – przy domu sołtysa ul. Kasztanowa
- od 9.20 do 9.35 – parking ul. Bukowska przy ul. Leśnej
Wysogotowo 
- od 9.45 do 10.00 – przy świetlicy wiejskiej
- od 10.05 do 10.20 – ul. Wierzbowa, przy ul. Zbożowej
Przeźmierowo 
- od 10.30 do 10.45 – ul. Rynkowa przy ul. Lotniczej
- od 10.50 do 11.05 – ul. Wysogotowska przy ul. Kościelnej
-  od 11.10 do 11.25 – ul. Rynkowa / ul. Kościelna, teren za 

Pasażem
- od 11.30 do 12.05 – parking ul. Dolina / ul. Leśna
Batorowo 
- od 12.15 do 12.30 – przy świetlicy wiejskiej
Sady 
- od 12.40 do 13.05 – przy świetlicy wiejskiej
- od 13.10 do 13.35 – ul. Szkolna przy ul. Jagodowej
Swadzim 
– od 13.45 do 14.00 – przy świetlicy wiejskiej

~ Marek Ratajczak 
Główny specjalista ds. ochrony środowiska 

Kolejne sterylizacje – w przyszłym roku

We wrześniu Gmina uruchomiła program darmowych zabiegów sterylizacji, kastracji psów i kotów oraz czipowania zwierząt, 
których właściciele posiadali Kartę Mieszkańca telefonicznie lub mailowo. Niestety pula miejsc była ograniczona i szyb-
ko wyczerpała się po ogłoszeniu naboru na gminnej stronie internetowej. Kolejny nabór będzie ogłoszony w nowym roku, 

najwcześniej w lutym. Informacji udziela p. Magdalena Kołbuc z Wydziału Infrastruktury Kubaturowej i Ochrony Środowiska, tel. 61 
1023 012, m.kolbuc@tarnowo-podgorne.pl   ARz
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~ sprawozdanie

Z prac Rady Gminy
Sesje z 8 i 29 września

8 września została zwołana 
XXIX sesja nadzwyczajna 
Rady. Było to niezbędne 

w związku z koniecznością prze-
sunięć środków finansowych 
w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej Gminy i uchwale budże-
towej na 2020 r. w wydatkach 
majątkowych. Po długotrwałej 
dyskusji i wyjaśnieniach Radni 
opowiedzieli się w końcowym 
głosowaniu (20 za przy 1 wstrzy-
mującym się). 

Kolejna uchwała dotyczyła 
określeń uprawnień do korzy-
stania z bezpłatnych przejazdów 
środkami transportu zbiorowe-
go dla uczniów szkół podsta-
wowych, zlokalizowanych poza 
terenem Gminy Tarnowo Pod-
górne i tu podobny wynik w gło-
sowaniu: 20 za i 1 wstrzymujący 
się.

Kolejna XXX robocza sesja 
Rady Gminy odbyła 29 września. 
Przed organem stanowiącym – 
jak nazywa nas ustawodawca – 
czekało niełatwe zadanie: praca 
nad 33 projektami uchwał. Za-
nim jednak zaczęliśmy je oma-
wiać zostaliśmy uczestnikami 
uroczystości wręczenia nagród 
w Rankingu Sołectw 2020 r.

Rozpatrywanie projektów 
uchwał rozpoczęliśmy od mo-
dyfikacji uchwały budżetowej 

i Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej. Polegała ona głównie na do-
konaniu szeregu przesunięć, by 
dostosować plan do bieżącego 
przebiegu zdarzeń finansowych. 
Projekty uchwał obejmowały 
przystąpienie do opracowania 
miejscowych planów zagospo-
darowania dla terenów w Ba-
torowie przy ul. St. Batorego, 
w Przeźmierowie w rejonie ul. 
Rzemieślniczej i Magazynowej 
w Tarnowie Podgórnym dla te-
renów przy ul. Wąskiej i ul. 23 
Października.

Najwięcej projektów uchwał 
dotyczyło zezwoleń na zawar-
cie kolejnych umów dzierżawy 
z dotychczasowymi dzierżaw-
cami w Tarnowie Podgórnym, 
Przeźmierowie, Chybach, Gó-
rze, Kokoszczynie i Jankowi-
cach. Przeznaczenie terenów do-
tyczy zieleni, upraw rolniczych, 
parkingu, ale i rozbudowy kor-
tów tenisowych znajdujących się 
przy ul. Zachodniej w Tarnowie 
Podgórnym (Stowarzyszenie Te-
nisowe planuje budowę dwóch 
otwartych kortów tenisowych, 
które w okresie zimowym będą 
zadaszane; Park Tenisowy cie-
szy się dużym zainteresowaniem 
wśród mieszkańców naszej gmi-
ny i rozbudowa tej działalności 
jest zasadna).

Rada wyraziła zgodę na sprze-
daż nieruchomości w Lusówku, 
kupno dwóch działek w Tarno-
wie Podgórnym oraz zamiany 
nieruchomości w Lusowie.

Przyjęto dwa programy po-
lityki zdrowotnej. Pierwszy – 
„Program profilaktyki zakażeń 
pneumokokowych na lata 2021-
2022” – kierowany jest do osób 
w wieku powyżej 60 lat, za-
mieszkałych w Gminie Tarno-
wo Podgórne i posiadających 
Kartę Mieszkańca. Drugi nato-
miast dotyczy „Profilaktycznych 
szczepień przeciw meningoko-
kom dla dzieci zamieszkałych 

w Gminy Tarnowo Podgórne na 
lata 2021-2022.”

Na sesji określono warunki 
i zasady korzystania z tych przy-
stanków komunikacyjnych, któ-
rych właścicielem jest Gmina 
Tarnowo Podgórne. 

Nadano także nazwy ulic 
w miejscowości Tarnowo Pod-
górne i Górze.

Rada Gminy Tarnowo Podgór-
ne wyraziła zgodę na założenie 
spółdzielni socjalnej pod nazwą 
Spółdzielnia Socjalna TARO-
KA z siedzibą Tarnowie Podgór-
nym. Członkami założycielami 
są gminy Kaźmierz, Rokietnica 
i Tarnowo Podgórne. Założenie 
Spółdzielni Socjalnej wpisuje 
się w działania, mające na celu 
przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu oraz aktywizację 
zawodową i społeczną osób nie-
pełnosprawnych i długotrwale 
doświadczających trudności na 
rynku pracy.

Niniejsza uchwała stanowi de-
klarację wsparcia i współpracy 
w zakresie zlecania usług ko-
munalnych oraz działań na rzecz 
budowania trwałego partnerstwa 
służącego rozwojowi przyszłej 
spółdzielni socjalnej osób praw-
nych w Tarnowie Podgórnym, 
Rokietnicy i Kazimierzu. 

Rada na wniosek radnego Ma-
tusza Borowskiego wyraziła sta-
nowisko dotyczące sytuacji na 
Białorusi po wyborach prezy-
denckich z 9 sierpnia 2020 r.

Interpelacje oraz wolne głosy 
i wnioski zakończyły XXX sesję 
Rady Gminy 

~ Krystyna Semba
Przewodnicząca Rady Gminy 

Powstanie 

spółdzielnia socjalna 

TAROKA z siedzibą 

w Tarnowie 

Podgórnym
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~ stowarzyszenia

9 września – spotkanie przy kawie

Przyjemnie było się spotkać po miesięcznej przerwie 
przy kawie. Rozmawiałyśmy o bieżących sprawach 
nurtujących nasze podopieczne oraz o starych i obec-

nych tradycjach ślubnych. Panie z sentymentem wspominały 
swoje śluby i wesela, my natomiast dowiedziałyśmy się o sta-
rych nieznanych nam tradycjach. Druga cześć naszego spo-
tkania poświęcona była poprawieniu pamięci, ćwiczeniom na 
spostrzegawczość i logikę w oparciu o materiały stosowane 
w profesjonalnych gabinetach terapeutycznych. Wszystkie pa-
nie chętnie, bardzo sprawnie wykonywały kolejne zadania. 

Będziemy kontynuować ten blok ćwiczeń na kolejnych spo-
tkaniach, wprowadzając stopniowo coraz trudniejsze zadania. 
Było nam miło, że tym pomysłem sprawiłyśmy paniom tyle 
radości.

7 października – jesienne klimaty w Ogrodzie Botanicz-
nym

Złota polska jesień zachęca do spacerów. Wykorzystali-
śmy ostatnie chwile ciepła i wybraliśmy się z podopiecz-
nymi Fundacji na spacer do Ogrodu Botanicznego. 

Drzewa i krzewy przywitały nas wspaniałą kolorystyką- pięk-
nymi odcieni żółci, zieleni pomarańczy i brązów. Na rabatach 
kwiaty zachwycały różnorodnością kolorów. Podziwialiśmy 
zwinne wiewiórki, piękne motyle i pracowite pszczoły. Spę-
dziliśmy przyjemnie czas na łonie natury. Miło było spacero-
wać, rozmawiać i wygrzewać się w promieniach słońca. Panie 

W sobotę, 3 października, odbyła się IV Edycja Prze-
źmierowskiego Wietrzenia Szaf oraz II edycja 
Dnia Przedsiębiorczości Społecznej prowadzona 

przez Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej. Trudno 
było zdecydować się na zorganizowanie imprezy w reżimie 
sanitarnym. Można nie robić nic, ale każdy pragnie trochę nor-
malności.

Chęć wystawienia rzeczy na sprzedaż zgłosiło 20 osób, ko-
lejne 30 skorzystało z naszej oferty

tanich zakupów oraz warsztatów plastycznych. 
Odwiedzający i wystawcy malowali na szkle z Fundacją IGI-
-Art, wyplatali koszyczki z rattanu z ArtZagrodą, a ze Zna-
jomymi zaznajomiliśmy się ze scrapbookingiem i makramą. 
Całość dopełniła świetna oprawa muzyczna oraz domowe cia-
sto i kawa. Hitem okazał się konkurs o ekonomii społecznej 
z nagrodami ufundowanymi przez Przedsiębiorstwa Społecz-
ne. Każdy los wygrywał.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom imprezy, Wielkopol-
skiemu Centrum Ekonomii Społecznej, Dyrekcji i pracowni-
kom OSiRu, a także prowadzącym warsztaty oraz wolonta-
riuszom.

~ Zarząd Fundacji „Oczy Szeroko Otwarte”

Z kroniki spotkań Fundacji „Oczy Szeroko Otwarte”

miały możliwość nacieszyć oczy kaskadą kolorów. Fawory-
tami wśród kwiatów i bylin okazały się Ziemowity tworzą-
ce niesamowite kobierce, trawy pampasowe i przepiękne dalie 
w różnych barwach. Każda z pań miała swoje uwagi na temat 
poszczególnej grup roślin. Zgodnie stwierdziły, że wyjazd był 
potrzebny, aby inaczej spojrzeć na otaczającą nas szarą rze-
czywistość.

Przed nami warsztaty plastyczne. Pokażemy paniom jak 
można własnoręcznie skomponować oryginalny stroik na 
grób. Następnie każda z pań w oparciu o wzór lub wykorzy-
stując własną kreatywność wykona swój stroik.

~ Zarząd Fundacji „Oczy Szeroko Otwarte”

Staramy się działać w czasach pandemii
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~ tcwp

Wynajmij salę konferencyjną
w Tarnowskich Termach.

.

.

Alpaki znów zawitają
w Termach.
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~ aktualności

-
siłownia + zajęcia grupowe
+ 4h/mc basen/sauna

-
siłownia + zajęcia grupowe

l

Nowy cennik Klubu Fitness Piwnica pod Termami

79pln*
pln

pln

pln

119pln*

149pln*

-
strefa samodzielnego treningu

Jesienne nowości Strefy Saun Tarnowskich Term

.

.
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Potrzeby samodzielności i niezależności są najczęściej 
artykułowanymi problemami przez osoby z niepełno-
sprawnościami. To, co dla osoby pełnosprawnej jest 

oczywistym, codziennym  doświadczeniem, dla osoby z nie-
pełnosprawnością bywa celem trudnym do osiągnięcia. Osoby 
z niepełnosprawnościami bardzo często nie mogą samodziel-
nie, częściowo lub całkowicie,  zapewnić sobie możliwości 
normalnego życia indywidualnego i społecznego, na skutek 
obniżenia sprawności funkcji fizycznych, psychicznych bądź 
umysłowych, co nie może jednak wykluczać tych osób z moż-
liwości podjęcia próby samodzielnego funkcjonowania zwią-
zanego z wszystkimi obowiązkami życia domowego. 

W naszej dotychczasowej działalności otrzymywaliśmy 
wielokrotnie informacje od osób z niepełnosprawnościami, 
że chcą być bardziej samodzielne, same podejmować decyzje, 
chcą być traktowane poważnie i funkcjonować w społeczeń-
stwie na równych prawach. Osoby z niepełnosprawnościami 
na co dzień mieszkają z rodzicami, opiekunami lub najbliż-
szymi rodzinami, przez których są często wyręczane w naj-
prostszych czynnościach życia codziennego (począwszy od 
ubierania się, sprzątania ze stołu, czy porządkowania swoje-
go najbliższego otoczenia). Dzieje się tak, ponieważ rodziny 
nie wierzą w możliwości i umiejętności osób z niepełnospraw-
nościami, lub też boją się o swoje dzieci. Chcielibyśmy, aby 
rodzice umożliwiali swoim dzieciom samodzielne podejmo-
wanie decyzji, dawali większą swobodę w codziennym funk-
cjonowaniu, co przełożyłoby się na wzrost poczucia wartości 
u osób z niepełnosprawnościami. 

Zarząd Stowarzyszenia cały czas poszukuje możliwości 
rozwoju dla swoich podopiecznych. W ostatnim czasie bar-
dzo ważna dla Stowarzyszenia jest samodzielność i zarad-
ność życiowa osób z niepełnosprawnościami. Dlatego już na 
etapie koncepcji budowy warsztatu terapii zajęciowej przez 
Gminę Tarnowo Podgórne, Stowarzyszenie dążyło do utwo-
rzenia mieszkań treningowych czy hostelu potrzebnego na 
czas niemożliwości opiekowania się osobą z niepełnospraw-
nością przez stałego opiekuna. W budynku wybudowanym 
przez Gminę Tarnowo Podgórne znalazły się 4 pokoje, łazien-
ka oraz pomieszczenie przeznaczone na aneks kuchenny oraz 
pomieszczenie socjalne dla pracownika z przeznaczeniem 
na mieszkanie treningowe/hostel. Budynek został w zeszłym 
roku oddany do użytku. Warsztaty rozpoczęły swoją dzia-
łalność w nowej siedzibie w sierpniu 2019 r. Przez cały rok 
Stowarzyszenie śledziło strony internetowe różnych instytu-

cji, z których mogłoby uzyskać wsparcie finansowe na wypo-
sażenie i działalność mieszkania treningowego. W czerwcu, 
na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, została 
zamieszczona informacja o konkursie ofert ogłoszonym przez 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego na realizację w for-
mie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących 
w 2020 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wiel-
kopolskiego. Zarząd Stowarzyszenia przystąpił do konkursu 
i złożył ofertę pod tytułem „Od wsparcia do samodzielności” 
– uzyskała ona ocenę pozytywną. Oferta w założeniach ma 
pozwolić osobom z niepełnosprawnościami podjąć próbę sa-
modzielnego życia poza domem rodzinnym, w mieszkaniu 
treningowym. Jest skierowana do dorosłych osób z niepełno-
sprawnościami, które są uczestnikami WTZ, ŚDS czy pracują 
zawodowo i jednocześnie są mieszkańcami powiatu poznań-
skiego, głównie gmin: Rokietnica i Tarnowo Podgórne. Jest 
to pierwsza taka inicjatywa w powiecie poznańskim. Miesz-
kanie funkcjonuje w systemie całotygodniowym w godzinach 
od 15.00 do 7.00 od poniedziałku do piątku, a w weekendy 
całodobowo, łącznie z dniami świątecznymi. Jednocześnie 
w placówce będzie mieszkało i odbywało trening 5 uczestni-
ków zadania.

Od 21 września pierwsza grupa, 5 uczestników WTZ, roz-
poczęła 3-tygodniowe ćwiczenie swojej samodzielności. Pod-
czas pobytu prowadzone są następujące treningi: umiejętności 
praktycznych życia codziennego, praktycznych umiejętności 
kulinarnych i nawyków prozdrowotnych, higieny, lekowy, 
umiejętności społecznych i ekonomiczny. W sumie w zadaniu 
weźmie udział 15 osób ze znacznym i umiarkowanym stop-
niem niepełnosprawności.  Wyposażenie pokoi i kuchni udało 
się zrealizować ze środków finansowych z projektu, ale tak-
że ze środków uzyskanych podczas Balu Sołtysów, organizo-
wanego przez Sołtysów Gminy Rokietnica na rzecz naszego 
Stowarzyszenia. Dziękujemy także paniom pielęgniarkom 
z NZOZ Zespół Pielęgniarek z Rokietnicy za zakupienie pięk-
nych pledów na łóżka i poduszek na krzesła oraz wolontariu-
szom, dzięki którym w ciągu 1,5 tygodnia udało się przygoto-
wać pokoje do zamieszkania.

~ Elżbieta Kram
Koordynator projektu, członek Zarządu Stowarzyszenia ROKTAR

~ stowarzyszenia

Od wsparcia do samodzielności

„Od wsparcia do samodzielności” Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 

Partnerami w projekcie są Gminy: Rokietnica i Tarnowo Podgórne.
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~ stowarzyszenia

Te słowa naszego hymnu wybrzmiały na uroczystej in-
auguracji nowego roku akademickiego 2020/2021, 
która odbyła się 2 października w sali Centrum Kultu-

ry Przeźmierowo. Spotkaliśmy się w nietypowej scenografii, 
rozsadzeni w przepisowej odległości, ograniczeni pod wzglę-
dem liczby uczestników i w maseczkach. Prezes Irena Szew-
czyk przedstawiła sprawozdanie z działalności stowarzyszenia 
z ubiegłego roku i zaprezentowała szkic planu organizacyjne-
go na rok bieżący.

Po wystąpieniu Wójta Tadeusz Czajki dwóm nowym człon-
kom wręczone zostały legitymacje studenckie, a 27 osób 
otrzymało tytuł Kryształowego Studenta, nadawany po pię-
ciu latach członkostwa w UTW. Za szczególne zaangażowanie 
w życie uniwersyteckie i udzielaną różnorodną pomoc osiem 
osób otrzymało podziękowania, a Maja Stępień, Prezes Fun-
dacji „Nigdy nie jest za późno”, została Członkiem Honoro-
wym Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowie Podgórnym.

Pełen refleksji, dający do myślenia, adekwatny do aktual-
nej w naszym kraju sytuacji wykład inauguracyjny „Kapitał 
społeczny – rzecz o zaufaniu” wygłosił prof. UAM dr hab. 
Tomasz Brańka. Gaudeamus i hymn naszego uniwersytetu 
wybrzmiał w wykonaniu (po raz pierwszy) dopiero co po-
wstałego chóru „Pięknie żyć”, z przyjemnością ćwiczącego 
pod okiem, a właściwie uchem, maestro Bartosza Melosika. 
W części artystycznej wystąpiła utalentowana, młoda (dzie-
więcioletnia!) harfistka z Przeźmierowa Zarina Zaradna, która 
oczarowała zgromadzonych swoim profesjonalizmem.

Wszystkim zaangażowanym dziękujemy za zorganizowa-
nie, a obecnym za uczestnictwo w tej podniosłej uroczystości.

Jeszcze przed inauguracją mieliśmy możliwość i zaszczyt 
uczestniczyć we mszy świętej, która odbyła się 28 września 

w kościele w Lusowie. Mszę w intencji żywych i zmarłych 
członków UTW w Tarnowie Podgórnym, połączoną z poświę-
ceniem sztandaru, celebrował wielebny ksiądz kanonik Ignacy 
Karge.

Ruszamy z realizacją zaplanowanego na bieżący rok aka-
demicki programu. Duża część zajęć będzie się odbywać 
w świetlicach wiejskich i salach OSiR. Liczebność grup zosta-
ła ograniczona do 10 -12 osób. Nie mamy wyjścia, musimy się 
zmierzyć z istniejącą rzeczywistością. Wykaz zajęć i miejsc, 
w których będziemy je realizować, przekazano słuchaczom 
podczas inauguracji. Powyższe informacje można znaleźć 
również na naszej stronie internetowej lub pozyskać telefo-
nicznie w biurze UTW.

No, to zaczynamy! Naszym słuchaczom, sympatykom i dar-
czyńcom życzę zdrowia, a właściwie szczęścia, bo trzeba mieć 
szczęście, żeby być zdrowym. 

~ Maria Zgoła  

Za nami wspólna studencka wypra-
wa na trasie Sandomierz – Baranów 
Sandomierski – Zamość – Lublin – 

Kozłówka – Puławy – Nałęczów – Ka-
zimierz Dolny. Grupa studentów UTW 
wybrała się na zwiedzanie i odkrywanie 
cudów i zabytków wschodniej Polski.

31 sierpnia wyjechaliśmy w deszczu, 
by słońcem powitał nas Sandomierz, ale 
za to piękny Zamość – ulewnym desz-
czem. Potem pogodowo było już tylko 
lepiej, do końca piękne słońce.

W Sandomierzu zwiedziliśmy Sta-
rówkę – podziemną Trasę Turystyczną, 
Katedrę, zrobiliśmy spacer „Śladami 
Ojca Mateusza”. Spacerowaliśmy też 
wąwozem Królowej Jadwigi. 

Zamość powitał nas ulewnym desz-
czem. Mimo to zobaczyliśmy staro-
miejski zespół architektoniczny, który 
jest uznany za zabytek klasy „O”. No-
cowaliśmy w Dworku Bogucin. Wi-

dzieliśmy też Lublin, gdzie wspólne 
z przewodnikiem zwiedziliśmy Bramę 
Grodzką i Krakowskie Przedmieście 
oraz Archikatedrę. Razem chodziliśmy 
uliczkami starego miasta i słuchaliśmy 
opowieści o tych miejscach.

Następny dzień to przepiękny ze-
spół pałacowy w Kozłówce – park, pa-
łac Muzeum Zamoyskich. Miejsce do-
skonale zachowane, pełne eksponatów, 
wręcz perełka! Łączy tradycje kultury 
europejskiej z tradycjami narodowy-
mi, wplatając w nie dzieje rodu Za-
moyskich. We wnętrzach zachowanie 
autentycznego wyposażenia z XIX/
XX wieku, z czasów Konstantego Za-
moyskiego, pierwszego Ordynata Ko-
złowieckiego. Kozłówka – perełka 
Wschodu. To najlepiej zachowana re-
zydencja arystokratyczna, wyróżniona 
Statusem Pomnika Historii oraz presti-
żowym medalem „Europa Nostra”. 

Potem były Puławy i zwiedzanie ze-
społu parkowo-pałacowego – dawnej re-
zydencji Czartoryskich, oraz Nałęczów 
i spacer po Parku Zdrojowym z piciem 
wody w Pijalni Wód. Zwiedziliśmy też 
Kazimierz Dolny – miasto artystów: sta-
rówkę, kościół farny, ruiny zamku Kazi-
mierza Wielkiego.

Za nami pięć dni zwiedzania, ogląda-
nia i podziwiania. Warto było, mimo pa-
nującej pandemii. 

Jesteśmy studentami UTW. Wcze-
śniej byliśmy na wielu wyprawach, tak-
że w dalekich krajach. Ale od początku 
pandemii był to nasz pierwszy wspólny 
wyjazd. Starając się zachować reżim sa-
nitarno-epidemiczny, zachowując dy-
stans, byliśmy razem i jest to ważne! 
Starajmy się wykorzystać czas na na-
ukę, pracę i podróżowanie. Tęsknimy za 
wykładami, ale musimy poczekać…

~ Hanka, Ewa 

Perełki Wschodniej Polski

Na nic nam bariery...
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Zagraj z nami
na 29. finale
w Tarnowie 
Podgórnym!!!

Śpiewasz, tańczysz, masz własny repertuar, 
chcesz się pokazać na finale WOŚP?

Masz pomysł na wydarzenie w swojej 
okolicy? Chcesz zorganizować WOŚPową 
imprezę u siebie, lokalnie? 

Chcesz wystawić fanty, przedmioty, 
gadżety, usługi itp. na licytację WOŚP? 

Zapraszamy lokalne zespoły muzyczne, taneczne, teatralne, formacje sportowe, indywidualnych wykonaw-
ców i wszystkich innych, którzy we współpracy z nami chcą zagrać podczas finału na rzecz Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy 2021. Ze względu na Covid-19 na terenie Gminy planujemy zorganizować kilka scen, 
także w plenerze, na których będzie można wystąpić za zgodą Sztabu WOŚP TP.

Zainteresowanych występem w finale, organizacją 
wydarzenia lub wystawieniem fantów prosimy o kontakt 
telefoniczny: 61 89 59 263/264
lub email: wosp@tarnowo-podgorne.pl

Zorganizuj w swojej okolicy mini koncert, imprezę sportową, zlot, dyskotekę lub jakiś inne oryginalne
wydarzenie na rzecz finału WOŚP 2021. Chcesz wystawić oficjalnie zarejestrowaną skarbonę w swojej firmie?
Sztab WOŚP TP pomoże Ci poinformować wszystkich o Twojej akcji i wpisze ją na oficjalną listę wydarzeń 
podczas finału.

Na licytację już zbieramy vouchery na usługi, przedmioty użytkowe, pamiątki np. sportowe czy kulturalne, 
gadżety, dzieła sztuki, zestawy podarunkowe itp. Wszystkie inne rzeczy mogą trafić do sklepiku i są mile widziane.

Zgłoszenia zbiera oficjalny Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Tarnowie Podgórnym.
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Zgłoszenia zbiera oficjalny Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Tarnowie Podgórnym.

Zagraj z nami
na 29. finale
w Tarnowie 
Podgórnym!!!

Śpiewasz, tańczysz, masz własny repertuar, 
chcesz się pokazać na finale WOŚP?

Masz pomysł na wydarzenie w swojej 
okolicy? Chcesz zorganizować WOŚPową 
imprezę u siebie, lokalnie? 

Chcesz wystawić fanty, przedmioty, 
gadżety, usługi itp. na licytację WOŚP? 

Zapraszamy lokalne zespoły muzyczne, taneczne, teatralne, formacje sportowe, indywidualnych wykonaw-
ców i wszystkich innych, którzy we współpracy z nami chcą zagrać podczas finału na rzecz Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy 2021. Ze względu na Covid-19 na terenie Gminy planujemy zorganizować kilka scen, 
także w plenerze, na których będzie można wystąpić za zgodą Sztabu WOŚP TP.

Zainteresowanych występem w finale, organizacją 
wydarzenia lub wystawieniem fantów prosimy o kontakt 
telefoniczny: 61 89 59 263/264
lub email: wosp@tarnowo-podgorne.pl

Zorganizuj w swojej okolicy mini koncert, imprezę sportową, zlot, dyskotekę lub jakiś inne oryginalne
wydarzenie na rzecz finału WOŚP 2021. Chcesz wystawić oficjalnie zarejestrowaną skarbonę w swojej firmie?
Sztab WOŚP TP pomoże Ci poinformować wszystkich o Twojej akcji i wpisze ją na oficjalną listę wydarzeń 
podczas finału.

Na licytację już zbieramy vouchery na usługi, przedmioty użytkowe, pamiątki np. sportowe czy kulturalne, 
gadżety, dzieła sztuki, zestawy podarunkowe itp. Wszystkie inne rzeczy mogą trafić do sklepiku i są mile widziane.

Zgłoszenia zbiera oficjalny Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Tarnowie Podgórnym.

~ stowarzyszenia

Z wielką radością informujemy, że wniosek, jaki złożyli-
śmy w Programie Rozwoju Organizacji Obywatelskich 
na lata 2018-2030 Priorytet 5. Wsparcie doraźne. Edy-

cja 2020, uzyskał pozytywną opinię i otrzymaliśmy dofinan-
sowanie na modernizację naszej strony internetowej www.
nigdyniejestzapozno.org! Po tym jak w zeszłym roku temu 
padliśmy ofiarą ataku hakerskiego i straciliśmy część waż-
nych dla nas materiałów, w tym tłumaczenie strony na język 
angielski, postanowiliśmy nie zamieszczać tam żadnych fil-
mów, zdjęć ani szczegółowych opisów działań. Zdarzało się 
również, że nasze autorskie materiały były wykorzystywane 
bez naszej wiedzy i pozwolenia w różnych miejscach, w tym 
w przestrzeni publicznej… 

Dzięki dofinansowaniu i wsparciu z Narodowego Instytutu 
Wolności mamy szansę to zmienić! Już rozpoczęliśmy pracę 
nad tym projektem i dodatkowo wpadliśmy na pomysł, żeby 
zaprosić Was do współpracy przy tworzeniu naszego bloga – 

We wrześniu Koło PZW 132 Tarnowo Podgórne mia-
ło przyjemność zorganizować oraz współorganizo-
wać trzy imprezy wędkarskie, w tym jedną poza 

terenem gminnym – wyjazdową do zaprzyjaźnionego Bardo. 
Czwórka dzieci miała z kolei możliwość reprezentować na-
szą Gminę na imprezie wędkarskiej zorganizowanej dla dzieci 
i młodzieży przez Okręg (26 września, teren stawów w Bara-
nowie), w której Maja Kaiser zajęła III miejsce w sektorze i VI 
w kategorii U15 (wiek do 15 lat).

Miesiąc został rozpoczęty wspomnianym już wyjazdem do 
Barda, który odbył się w dniach 4 – 6 września. Rozgrywki 
wygrała drużyna z Koła PZW 132 Tarnowo Podgórne, II miej-
sce zajęła drużyna z Koła PZW Dzierżoniów, III zaś należało 
do drużyny z  Koła PZW Bardo. 13 września na stawach w Ba-
ranowie zostały rozegrane zawody o Puchar Sołectw Gminy 
Tarnowo Podgórne. Podium przedstawiało się następująco:

I  – Mateusz Kaczmarek 
II – Rafał Brachaczyk 
III  – Roman Nowakowski 
Puchar za Największą Rybę, ufundowany przez Piotra 

Owczarza otrzymała Kinga Telenga
Z kolei w ostatnią niedzielę września (27 września) zostały 

zorganizowane otwarte zawody spinningowe z łodzi parami 
na Jeziorze Lusowskim, które rozegrane zostały o puchar Sta-
rosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego. Następujące duety 
reprezentowały podium:

I  – Paweł Chalak i Piotr Kieżel
II  – Marek Pazgrat i Grzegorz Pelczyński

III  – Michał Słomiński i Tomasz Rybak 
Zostały również wręczone puchary w kategorii o największą 

złowioną rybę. Najbardziej okazałego szczupaka złowił Piotr 
Kieżel, a okonia – Romuald Szymanowski

18 października zapraszamy na jesienną akcję sprzątania 
brzegów Jeziora Lusowskiego. Zbiórka zaplanowana jest na 
10.00 na parking „Bar Wodnik” oraz na udział w zawodach 
towarzyskich, wyjazdowych na Zalew Jeżewo zaplanowanych 
na dzień 24 października. Zapisy trwają do dnia 16 paździer-
nika pod nr tel.  505 060 394.

Z wędkarskimi pozdrowieniami,
~ Tomasz Braniewicz

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

Wieści wędkarskie

Wieści, wieści, wieści...

Cafe Fundacja! Marzy nam się przestrzeń, w której będziecie 
mogli podzielić się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem 
oraz opowiecie nam o swoich pasjach i talentach. Jeśli są Ci 
bliskie nasze działania i masz coś ważnego lub ciekawego 
do przekazania, to dołącz do naszego zespołu redakcyjnego! 
Zgłoszenia przyjmujemy na fundacja@nigdyniejestzapozno.
org W mailu napisz kilka słów o sobie, ile masz lat, czym się 
zajmujesz, co jest dla Ciebie ważne i czym się chcesz z nami 
podzielić? Być może czekamy właśnie na Ciebie? 

Z jesiennymi pozdrowieniami
~ Maja Stępień z zespołem Fundacji „Nigdy nie jest za późno” 
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~ stowarzyszenia

Z praktyki dietetyka… 

6 nawyków zdrowej rodziny

Sześć zasad zdrowej rodziny to 
podstawa, która poprowadzi całą 
rodzinę do sukcesu. Daj możli-

wość sobie i dziecku najlepszego żywie-
nia oraz aktywności fizycznej. Dzięki 
temu możesz się spodziewać zwiększe-
nia poziomu energii i lepszego zdrowia. 
Dzieci z dobrymi nawykami lepiej dają 
sobie radę z chorobami. Znacznie po-
prawia się koncentracja i zachowanie. 
Pamiętaj, zbudowany już we wczesnych 
latach fundament w postaci dobrych na-
wyków żywieniowych będzie procento-
wać w przyszłości.

1. JEDZ REGULARNIE
Jedz 4 – 5 posiłków dziennie co około 

trzy, cztery godziny. Gwarantuje to stałą 
dostawę energii naszemu organizmowi. 
Regularne posiłki zapobiegną nagłym 
napadom głodu, który często skutkuje 
zjedzeniem wysokokalorycznych.

2. UROZMAICAJ MENU
W dziennym jadłospisie powinny 

znajdować się produkty należące do 
wszystkich grup produktów spożyw-
czych, m.in. produkty zbożowe (pie-
czywo, kasze, makarony), przetwory 
mleczne (mleko, kefir, sery, jogurty), 
owoce i warzywa, a także mięsa, ryby, 
przetwory rybne i jaja. Urozmaicona 
dieta dostarczy niezbędnych składni-
ków odżywczych, witamin i minerałów 
dla organizmu. Dla dzieci ważny jest też 
wygląd spożywanych posiłków. Im wię-
cej kolorów na talerzu, tym lepiej. Mo-

notonia w diecie może doprowadzić do 
niedoborów składników odżywczych.

3. JEDZ NATURALNIE
Unikaj przede wszystkim wszelkiego 

rodzaju fast foodów, gotowych dań, któ-
re szeroko dostępne są na sklepowych 
półkach. Wysoce przetworzone produk-
ty mają ogromną zawartość tłuszczu, 
cukru i soli, co wpływa niekorzystnie 
na nasze zdrowie. Zawierają również 
wiele konserwantów oraz wzmacniaczy 
zapachu i smaku. Żywność ta nie po-
siada praktycznie witamin ani składni-
ków mineralnych. Pamiętaj: im krótszy 
i zrozumiały skład produktu, tym jest on 
zdrowszy.

4. PIJ WODĘ
Powinniśmy wypijać 1,5 – 2 li-

trów wody na dzień. Woda bierze 
udział w wielu procesach, które za-
chodzą w organizmie. Odpowiada też 
za transport substancji odżywczych.  
Potrzebujemy dużego nawodnienia, po-
nieważ każdego dnia tracimy ok. 2 li-
trów wody w procesie oddychania, 
przez skórę oraz układ moczowy. Utrata 
wody jest większa podczas aktywności 
fizycznej oraz w gorące dni. Każdy uby-
tek musi być na bieżąco uzupełniany, 
aby organizm mógł prawidłowo funk-
cjonować.

5. OGRANICZ SÓL I CUKIER
Dziennie powinniśmy spożyć nie 

więcej niż 6 gram soli – jest to jedna, 
mała łyżeczka. Nadmiar soli może pro-

wadzić do nadciśnienia, w konsekwen-
cji do zawału lub udaru mózgu. Słody-
cze są źródłem pustych kalorii. Nadmiar 
kalorii w ciągu dnia zostaje zmagazy-
nowany w postaci tkanki tłuszczowej. 
Nie zawierają one żadnych składników 
odżywczych Nadmiar cukrów prostych 
może doprowadzić do rozwoju nadwa-
gi, próchnicy zębów oraz zaburzeń po-
ziomu glukozy we krwi, co z kolei może 
skutkować wystąpieniem cukrzycy. Sta-
raj się samodzielnie w domu przygoto-
wywać zdrowe zamienniki. Wspólne 
pieczenie zdrowych ciastek będzie rów-
nież doskonałą formą wspólnego spę-
dzania czasu.

6. BĄDŹ AKTYWNY
Aktywność fizyczna jest niezwykle 

ważna. Pomaga obniżyć poziom cho-
lesterolu, dotlenia organizm, ułatwia 
koncentrację, wzmacnia odporność czy 
opóźnia procesy starzenia się organizmu. 
Wybierzcie sobie taką formę aktywności, 
która będzie sprawiać radość całej rodzi-
nie np. pływanie, jazda na rowerze, gra 
w piłkę. Staraj trzymać się zasady: dzień 
bez ruchu jest dniem straconym!

mgr Aleksandra Kotlarz
dietetyk kliniczny

kontakt@prozdrawiam.pl 
www.prozdrawiam.pl

W sobotnie popołudnie, 3 października Anno Domi-
ni 2020, brat kurkowy Bartosz Mróz pojął za mał-
żonkę Paulinę Wróbel w Urzędzie Stanu Cywilne-

go w Poznaniu. Młoda para wychodząc z Urzędu przeszła pod 
szablami uniesionymi przez braci i żołnierzy na znak honoru. 
Po ceremonii przyszedł czas na wiwaty i życzenia. 

Bartosz Mróz jest w Bractwie od 2012 r. i mocno angażu-
je się w sprawy brackie. Jest zawodowym żołnierzem, służy 
w 17. Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej 15 Bata-
lion Ułanów Poznańskich – Wędrzyn.

Szczęśliwym Małżonkom  składamy wszelkiej pomyślno-
ści. Niech miłością i wzajemnym szacunkiem się darzą. Niech 
radośnie i pogodnie przez życie kroczą.

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

Wiadomości brackie

Z brackim pozdrowieniem 
~ Stanisław Bączyk, prezes KBS Tarnowo Podgórne
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~ porady

Ostatnimi czasy dość szeroko słychać było o prawach 
zwierząt w kontekście planowanego wprowadzenia 
nowej ustawy. Miała ona zabraniać m.in. hodowli 

zwierząt na futra i uboju rytualnego na eksport. Jest to jednak 
nie tylko krok w stronę poprawy jakości i ochrony ich życia, 
ale również ku ekologii. W jaki sposób?

Nie uchodzi uwadze fakt, że tak jak my, tak i zwierzęta mają 
prawo do życia. Kwestia ich wykorzystania, uboju czy wa-
runków życia spotyka wiele kontrowersji. Skupmy się jednak 
w tej chwili na ich przemysłowej hodowli, bo to ona wyrządza 
środowisku szczególnie dużo szkód. Po pierwsze, sam fakt 
istnienia wielkoobszarowej infrastruktury, gdzie zwierzęta są 
trzymane oraz ich „produkty” zostają przetwarzane. Tego typu 
miejsca zajmują duże połacie ziemi, niejednokrotnie wyma-

gają uprzedniej ingerencji w środowisko naturalne. Szczegól-
nie problem ten widać w Ameryce Południowej, gdzie znaczne 
połacie lasów wycinane są na potrzeby hodowli. 

Dalej notujemy pewien ciąg problemów, bowiem masowe 
hodowle wymagają masowej ilości żywności. By ją wyprodu-
kować potrzeba kolejnych połaci ziemi pod uprawy oraz du-
żych ilości wody. Przykładowa krowa pochłania znaczne ilo-
ści pokarmu codziennie. Do tego również należy ją poić, toteż 
utrzymanie zwierzęcia wymaga znacznych nakładów surow-
ców, by w efekcie dać niewymiernie mały produkt np. mięso. 
Pomyśl tylko, ile paszy zostanie zjedzone przez łaciatą zanim 
ty zjesz ją? Ile ty wyżyłbyś na ilości roślin, które ona zjadła 
w porównaniu z tym, na ile starczyłoby ci jej mięso? 

Masowe hodowle poza cierpieniem produkują również duże 
ilości szkodliwych w dłuższej perspektywie dla środowiska 
gazów (m.in. dwutlenku węgla, amoniaku, siarkowodoru czy 
metanu) oraz nieprzyjemnego w danym miejscu i momencie 
odoru. Oczywiście fakt tworzenia tych „produktów ubocz-
nych” przez zwierzęta jest normalny, jednak to przemysłowa 
hodowla potęguje jego druzgocące skutki. Nie odmawiam tu 
prawa do życia krowom, świniom czy kurom ponieważ uwa-
żam, że przede wszystkim stanowią życie, organizm czujący 
i mający swoje potrzeby. Jednak to człowiek, decydując się na 
rozmnażanie ich na ogromną skalę, stwarza zagrożenie. Jak 
widać nawet pomijając czysto etyczne podejście wobec zwie-
rząt, chociażby częściowy zakaz ich hodowli niesie ze sobą 
plusy. Co jeśli pewnego dnia jej zaniechamy?

~ Zosia

Zwierzęta w kwestii ekologicznej

W Polsce mało znana terapia 
wspomagająca, w krajach Eu-
ropy Zachodniej, Skandyna-

wii, w USA oraz na Dalekim Wschodzie 
wręcz przeciwnie – szeroko praktykowa-
na, uznana naturalna metoda wspierająca 
organizm w walce z chorobą i nie tylko. 
Refleksologia to droga do pełnej harmo-
nii organizmu, jedności ciała i ducha, wi-
talności, świetnego samopoczucia. Nasz 
organizm sam najlepiej komunikuje, co 
jest nie tak i woła o pomoc. Refleksolo-
gia jest nauką czerpiącą z Tradycyjnej 
Medycyny Chińskiej, to nauka o recep-
torach położonych na stopach i dłoniach, 
receptory te mają bezpośrednie połącze-
nie z wszystkimi organami, gruczołami 
oraz częściami ludzkiego ciała. 

Praca refleksologa to „sztuka dosko-
nałego dostrajania” organizmu, to dotyk, 
który przywraca harmonię, niweluje blo-
kady, które zaburzają przepływ Qi – na-
szej życiowej energii, pomaga niwelo-
wać napięcia, które są często przyczyną 
nawet przewlekłych chorób i złego sa-

mopoczucia. Stopy mówią, tak, mówią – 
na podstawie obrazu stóp doświadczony 
refleksolog znajduje niedomagania ciała, 
choroby, znajduje a potem pobudza na-
turalne siły naprawcze organizmu. Jeste-
śmy doskonałym mechanizmem mają-
cym zdolność samonaprawy – musimy 
tylko odpowiednio pobudzić ukryty po-
tencjał. W refleksologię nie trzeba wie-
rzyć, działanie terapeutyczne to nie kwe-
stia wiary, refleksolog wysyła sygnały, 
pracę wykonuje już sam organizm. Stopy 
mówią nie tylko o tym, co jest widocz-
ne w postaci niedomagania organizmu 
w chwili obecnej, często wysyłają ostrze-
żenia przed chorobami, które ujawnią się 
za kilka lat. 

Refleksologia jest dla każdego – dla 
dzieci, dorosłych w sile wieku, osób star-
szych. Wspomaga organizm na każdym 
etapie życia. Pod względem terapeutycz-
nym najbardziej wdzięczne są stopy – 
poprzez działanie na nich refleksolog wy-
syła dla organizmu najsilniejsze bodźce, 
pracę na dłoniach traktujemy jako formę 

terapii wspomagającej, często jako „za-
dania domowe” dla odbiorcy sesji reflek-
sologicznej. Silne działanie, szczególnie 
w przypadkach napięć, bezsenności, złe-
go samopoczucia psychicznego przynosi 
praca na twarzy i głowie – refleksologia 
twarzy to nie tylko doskonały, głęboki, 
na pograniczu snu relaks, to także dzia-
łanie prozdrowotne – większość chorób 
jest generowanych przez stres, napięcia 
i zły stan psychiczny. 

Oprócz głównego działania prozdro-
wotnego i niwelacji wszelkich napięć, re-
fleksologia twarzy ma bardzo pozytywny 
wpływ na zachowanie młodego wyglądu, 
poprawia ukrwienie, rozluźnia napięcia 
twarzy, zmniejsza zwiotczenie skóry. Do-
datkowo sesję refleksologii twarzy moż-
na połączyć z masażem liftingującym ba-
zującym na Kobido.

Więcej informacji na temat refleksolo-
gii oraz liftingujących masaży twarzy na 
www.lotosflos.pl (reklama na str. XX)

~ Natalia Alter-Ratajczak

O refleksologii słów kilka
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Bezpłatna aplikacja
Ministerstwa Zdrowia

IKP to bezpłatna aplikacja internetowa. Tutaj szybko i bezpiecznie sprawdzisz informacje o zdrowiu: 
swoim, swoich dzieci lub osoby, która Cię do tego upoważniła. 

Dlaczego warto korzystać z IKP?
• otrzymasz e-receptę SMS-em lub e-mailem — wystarczy, że podasz swój numer telefonu lub adres e-mail,
• wykupisz leki z recepty w różnych aptekach nie tracąc refundacji,
• złożysz e-deklarację do wybranej przychodni,
• otrzymasz kod e-skierowania SMS-em,
• udostępnisz bliskiej osobie lub lekarzowi informację o stanie zdrowia i historię przepisanych leków,
• masz dostęp do danych medycznych swoich dzieci do 18. roku życia,
• odbierzesz kolejną e-receptę bez wizyty w gabinecie (w przypadku choroby przewlekłej i po konsultacji).

Dzięki IKP masz w jednym miejscu:
• swoją dokumentację medyczną — na przykład e-recepty i e-skierowania, a wkrótce także swoje wyniki 

badań czy wypis ze szpitala,
• informacje o wysokości refundacji kupionych leków i innych produktów medycznych, a także świadczeń 

wykorzystanych w ramach NFZ — na przykład przebytego zabiegu lub badania, 
• zaleconej dawce leków,
• zaplanowanych świadczeniach refundowanych przez NFZ, takich jak wizyta u twojego lekarza specjalisty 

czy planowany termin rehabilitacji,
• masz podgląd swoich zwolnień lekarskich i e-skierowań do lekarzy specjalistów.
Wkrótce w IKP sprawdzisz także swoje deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej publicznej służby 
zdrowia (POZ).

Jak założyć konto IKP i otrzymywać kod do e-recepty SMS-em?

w serwisie pacjent.gov.pl kliknij „Zaloguj się”

wybierz sposób logowania,
np. profil zaufany

Brawo!
Jesteś na swoim
Internetowym Koncie Pacjenta

1

2

3

(jak założyć profil zaufany sprawdź
w Sąsiadka-Czytaj maj 2020)

Chcesz odbierać e-recepty
SMS-em lub e-mailem?

4 Wybierz „Moje konto”, a następnie ustaw 
„powiadomienia”, wpisz swój numer telefonu 
lub e-mail (albo jedno i drugie)

5 Kliknij „Zapisz”.
Odtąd aplikacja będzie do Ciebie wysyłać 
e-recepty SMS-em lub/i e-mailem

Konto IKP umożliwia otrzymanie kodu do recepty w formie bezpłatnego SMS-a dokładnie w chwili, w której 
lekarz wystawił e-receptę. Jest to duże ułatwienie – nie trzeba już dzwonić do przychodni po kod do recepty. 

Potrzebujesz pomocy w założeniu konta ePuap i IKP?
Zapraszamy do Centrum Medycznego Med-Lux w Przeźmierowie
ul. Rynkowa 63, pok. 26 (w każdy pon. g. 9:00-11:00 i czw. g. 15:00-18:00)
lub telefonicznie pod numerem 61 8163 914

Powyższa informacja powstała na podstawie oficjalnych materiałów informacyjnych Ministerstwa Zdrowia, który jest właścicielem aplikacji internetowej IKP. 
W ramach zmian w IKP zakres informacji może ulec zmianie.
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Psychologia na co dzień 

ODWAGA każdego dnia
Odwaga zwykła nam się kojarzyć z brakiem strachu. 

Nic bardziej mylnego. Zdaniem Platona odwaga to 
wiedza, czego się bać trzeba, a czego nie. Według 

psychologii brak strachu to patologia, potencjalne niebezpie-
czeństwo dla „śmiałka”. Odwaga to umiejętność współistnie-
nia z lękiem i działania mimo niego. 

Jest to cecha częściowo wrodzona, a częściowo nabyta. 
Można zauważyć różnice już u bardzo małych dzieci. Jedne 
wolą święty spokój, inne szukają nowych bodźców. Decydu-
je o tym odporność układu nerwowego będąca podwaliną pod 
silniejszą, odważniejszą osobowość. Nie znaczy jednak, że tak 
się właśnie stanie, bo wpływ na to czy dziecko wyrośnie na od-
ważnego człowieka mają relacje z rodzicami. To czy rodzice 
potrafią dobrze zrozumieć i tolerować lęki i negatywne emocje 
dziecka. Czy potrafią przyjąć, zrozumieć zachowanie dziecka. 
Stawiać granice w sposób mądry i łagodny. Im więcej zrozu-
mienia od rodziców, tym więcej odwagi w wyrażaniu siebie 
bez obawy o konsekwencje. Szczególnie obawy o zerwanie 
więzi z rodzicem. Nawet kara powinna być wymierzana w taki 
sposób, żeby dziecko nie odbierało jej jako odtrącenia.

Tak powinno być w idealnym świecie. Ale jak wiadomo, 
rzeczywistość bywa różna. Różnie zatem wygląda nasza co-
dzienne odwaga, czy też jej brak. Na szczęście możemy się 
uczyć odwagi przez całe życie. Zdaniem W. Łukaszewskiego 
odwaga jest bliźniaczą siostrą strachu. Żeby być odważnym, 
trzeba najpierw poczuć obawę. Trzeba tego strachu posmako-
wać, trzeba się z nim pomęczyć. Jedna z baśni braci Grimm 
opowiada o chłopcu, który wyruszył w świat, żeby poznać 
strach. Dopiero wtedy można go było uznać za osobę dojrza-
łą. Bo odwaga jest aktem wyboru. Strach nakłania do unika-
nia, do wycofania się, do ucieczki. Inne powody skłaniają do 
działania, do zrobienia czegoś, co może być w następstwie 
kosztowne lub nawet groźne. Odwaga to decyzja o pokonaniu 
swojego strachu w imię cenionej wartości. Tak postąpiła Irena 
Sendlerowa. Ale odwaga nie jest tylko dla bohaterów. Życie 
codzienne stawia nas nieustannie w sytuacjach wyboru. Sytu-
acjach, w których musimy podjąć ryzyko. Wykazać się odwa-
gą albo tchórzostwem. Nie zawsze jest to łatwe.

Jak ćwiczyć odwagę? 
• Zacznij od rzeczy małych
• Nie oglądaj się na innych
• Nie walcz na wielu frontach
• Dąż powoli do celu
• Dopinguj się odwagą innych
• Nagradzaj się za odwagę
• Daj sobie prawo do popełniania błędów
• Bądź dobra/dobry dla siebie
• Nie wstydź się własnych emocji

Psychiatra J. Orloff proponuje do kwestii strachu podcho-
dzić dwuetapowo. Etap pierwszy to oddzielenie strachu irra-
cjonalnego od uzasadnionych intuicyjnych przeczuć, którym 
warto wierzyć. Etap drugi to zastąpienie strachu pozytywny-

mi emocjami, w tym odwagą. Ale najpierw trzeba się spotkać 
z własnymi emocjami. W tym celu proponuje zadanie sobie 
czterech pytań.

• Jakich pięciu rzeczy boję się najbardziej?
• Skąd się biorą moje obawy?
• Jakie sytuacje i jacy ludzie rozbudzają we mnie strach?
•  Jakiego rodzaju zmiany mogę wprowadzić, by lęk nie 

miał nade mną władzy?

Pytanie czwarte stanowi punkt wyjścia do budowania od-
wagi.

Orloff proponuje także sprawdzenie podatności na lęk: 
•  Czy zazwyczaj spodziewasz się najgorszego możliwego 

obrotu spraw?
•  Czy myśli napędzane strachem uniemożliwiają ci zaśnię-

cie w nocy?
•  Czy boisz się interweniować we własnej sprawie lub dą-

żyć do osiągnięcia tego, na czym ci zależy?
•  Czy boisz się, że nie spełnisz oczekiwań swoich lub in-

nych?
• Czy strach innych ludzi jest dla ciebie zaraźliwy?
• Czy kiedy się boisz, trudno jest ci się skoncentrować?
• Czy masz problemy, żeby usłyszeć głos intuicji?
•  Czy wykazujesz skłonności do tworzenia katastroficz-

nych wizji przyszłości?

Odpowiedź twierdząca na siedem lub osiem pytań świad-
czy o bardzo wysokim poziomie strachu. Na pięć do sześciu 
to poziom wysoki. O poziomie umiarkowanym świadczą trzy, 
cztery twierdzące odpowiedzi. Jeśli odpowiedziałeś „tak” na 
jedno lub dwa pytania, twój poziom strachu jest niski, a jeśli 
na żadne, jesteś wolny od lęku.

 W życiu codziennym budowanie odwagi wspomaga ota-
czanie się ludźmi stanowiącymi dla nas wsparcie emocjonal-
ne, dieta eliminująca substancje pobudzające, unikanie niepo-
trzebnych sytuacji stresogennych.

Ponieważ nie zawsze jest to możliwe można stosować do-
raźne rozwiązania obniżające poziom napięcia w ciele. Relak-
sację pozwalającą na kolejne rozluźnianie wszystkich mięśni 
poprzez ich naprzemienne napinanie i rozluźnianie. Począw-
szy od palców stóp, a skończywszy na mięśniach szczęk, oczu. 
Warto też zanurzyć się w gorącej wodzie, aby w możliwie 
krótkim czasie uwolnić się od napięcia mięśni. Albo wziąć go-
rący prysznic.

A co najważniejsze, nie zrażać się ewentualnymi porażkami. 
Uznać, że się zdarzyły, zastanowić się co było tego przyczyną, 
jak ją wyeliminować na przyszłość i zacząć kolejny raz budo-
wać swoją codzienną odwagę.

~ dr Jadwiga Kwiek
psycholog, psychoterapeuta

autorka książki …jak żyć, jak…? PRZEPIS na CZŁOWIEKA
redaktorka ogólnopolskiego miesięcznika GAZETA SENIOR

moderatorka SPOTKAŃ z KSIĄŻKĄ
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~ pałac jankowice

Na kanwie poprzednich, bardzo udanych form współ-
pracy z V.A. Gallery Poland, zapraszamy na kolejną 
wystawę malarską zatytułowaną: Catch the moment. 

To zderzenie dwóch światów: piękna i nostalgii Ewy Jasek 
z twardą rzeczywistością Dominika Jasińskiego.

– Cywilizacja mknie do przodu z niewyobrażalną prędko-
ścią. Coś, co wczoraj było jeszcze planem, dziś staje się fak-
tem. No cóż! nie ona sama. Wraz z nią tragedie, kataklizmy 
i niepowodzenia. Kadry z filmów katastroficznych to już nie 
tylko wydumane pomysły reżyserów, ale coraz częściej rzeczy-
wistość, która uparcie wciska się w każdy zaułek, nikogo nie 
oszczędzając. Rozkoszujmy się więc każdą miłą chwilą, doce-
niajmy to, co mamy, a z prostych czynności czyńmy rytuały. 
Cieszmy się życiem – tak wystawę opisuje Violetta Kowal-
czyk, właścicielka V.A. Gallery Poland.

Serdecznie zapraszamy na wernisaż online, 14 październi-
ka o 12.00 na naszym kanale YouTube. Od tego samego dnia 
obrazy będzie można także podziwiać we foyer na pierwszym 
piętrze Pałacu Jankowice.

Do zobaczenia! ~ pałac jankowice

Początek listopada zapowiada się niezwykle miło. To 
wszystko za sprawą spotkania z aktorką filmową, estra-
dową i teatralną – Emilią Krakowską, która zinterpretu-

je poezję kobiecą m.in.: Kazimiery Iłłakowiczównej, Maryli 
Wolskiej, Marii Konopnickiej czy Kazimiery Zawistowskiej.

Emilia Krakowska jest absolwentką Akademii Teatralnej 
im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Występowała 
w licznych teatrach: Powszechnym, Narodowym, Współcze-
snym i Rozmaitości w Warszawie, Teatrze Powszechnym im. 
Jana Kochanowskiego w Radomiu, Teatrze Dramatycznym 
im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku oraz Teatrze Nowym 
w Słupsku. Obecnie można ją oglądać we Wrocławskim Te-
atrze Komedia w spektaklach: Przyjazne dusze i Z rączki do 
rączki (oba w reż. Wojciecha Dąbrowskiego) oraz w warszaw-
skim Och-Teatrze w 8 kobietach (reż. Adam Sajnuk). Na du-
żym ekranie zadebiutowała w Nieznanym z 1964 r. w reżyse-
rii Witolda Lesiewicza. Największą sławę przyniosła jej rola 
Jagny Pacześ (Borynowej) w Chłopach (reż. Jan Rybkowski). 
Wystąpiła również w takich obrazach jak m.in.: Wesele, Zie-
mia obiecana i Bez znieczulenia (wszystkie w reż. Andrzeja 
Wajdy), E=mc² (reż. O. Lubaszenko), Ciało (reż. Tomasz Ko-
necki i Andrzej Saramonowicz). Wystąpiła także w serialach, 
m.in.: Przypadki Piotra S., Czterdziestolatek. Dwadzieścia lat 
później, Na dobre i na złe i Pierwsza miłość. W 2013 r. otrzy-
mała Nagrodę im. Ireny Solskiej, przyznaną przez polską sek-
cję Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyki Teatralnej, 
a w 2015 roku nagrodę „Wielki Ukłon” za całokształt twór-
czości na Międzynarodowym Festiwalu Kina Autorskiego 
„Quest Europe” w Zielonej Górze. W 2005 r. odcisnęła dłoń 
na Promenadzie Gwiazd podczas X Festiwalu Gwiazd w Mię-
dzyzdrojach.

Piękno i twarda rzeczywistość 
 – nowa wystawa w Pałacu Jankowice

Spotkanie z Emilią Krakowską

Miłośników poezji zapraszamy 8 listopada na godzinę 13.00 
do sali koncertowej Pałacu Jankowice. Liczba miejsc – ze 
względu na panującą sytuację – jest ograniczona. Wydarzenie 
będzie transmitowane online na naszym Facebook’u.

~ pałac jankowice

* rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejściówek od 26 
października pod nr tel. 61 10 10 400 (pon – pt w godz. 8.00 – 
21.00, sob. – nd w godz. 13.00 – 19.00). Procedura uczestnic-
twa w wydarzeniach oraz szczegółowe informacje dostępne na 
stronie: www.palacjankowice.pl/procedury-covid-19
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~ pałac jankowice

W święto odzyskania przez nasz 
kraj niepodległości, serdecz-
nie zapraszamy na wspólne 

śpiewanie pieśni patriotycznych, które 
poprowadzi Zespół Pieśni i Tańca Luso-
wiacy. Wszystko to w cudownych oko-
licznościach natury, przed Pałacem Jan-
kowice.

Z pewnością nie zabraknie pięknych 
dźwięków, śpiewników, ciepłej herbaty 
i akcentów tanecznych. Zapraszamy 11 
listopada o godzinie 14.00. Wstęp wol-
ny. Do zobaczenia!

~ palac jankowice

Zapraszamy na wystawę malarską 
Jolanty Silskiej-Hałupki Piekna 
moja Polska cała, która tak o pi-

sze o sobie samej i swojej twórczości:
– Malarstwo jest moją pasją życiową 

i maluję od zawsze. Z zawodu jestem le-
karzem alergologiem. Początkowo por-
tretowały ołówkiem, potem zajęłam się 
martwą naturą i pejzażami, które do 
dzisiaj stanowią moją ulubioną formę 
malarstwa. Ukończyłam kursy rysunku 
i malarstwa w CK Zamek, na Uniwer-
sytecie Artystycznym w Poznaniu, a na-
stępnie w Muzeum Narodowym w Po-
znaniu. Od kilkunastu lat maluję w Kole 
Malarzy Lekarzy przy Wielkopolskiej 
Izbie Lekarskiej w Poznaniu pod kierun-
kiem artysty plastyka Lidii Kot. Od 2007 
r. uczestniczę w ogólnopolskich ple-
nerach malujących lekarzy oraz w ich 
wernisażach w Łodzi, a od kilku lat tak-
że w plenerach malarskich WIL. Do tek 
pory miałam 12 indywidualnych wystaw 
malarskich oraz brałam udział w wysta-
wach zbiorowych w Muzeum Narodo-
wym w Poznaniu i licznych organizowa-
nych  przez Wielkopolską Izbę Lekarską. 
Obecnie maluję techniką olejną i akry-
lową, a moje obrazy zdobią mój dom 
oraz domy moich przyjaciół w Polsce 
i za granicą.

Bezpośrednio po wernisażu – o go-
dzinie 18.00 – odbędzie się koncert pt. 
„Jesiennie i akustycznie”, podczas 
którego wystąpią Wokaliści Prywatnego 

Świętujemy z Lusowiakami!

Wystawa malarska z muzycznym akcentem

Studio Wokalnego „WojArte”. Opiekę artystyczną nad wykonawcami sprawuje Pa-
weł Jakub Wojtasiewicz.

Zapraszamy 7 listopada na godzinę 17.00 do sali koncertowej Pałacu Jankowi-
ce. Liczba miejsc – ze względu na panującą sytuację – jest ograniczona. Wydarzenie 
będzie transmitowane online na naszym Facebook’u.

~ pałac jankowice

*rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejściówek od 26 października pod nr tel. 
61 10 10 400 (pon – pt w godz. 8.00 – 21.00, sob. – nd w godz. 13.00 – 19.00). Pro-
cedura uczestnictwa w wydarzeniach oraz szczegółowe informacje dostępne na stro-
nie: www.palacjankowice.pl/procedury-covid-19
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~ pałac jankowice

Z powodu trwającego zagrożenia epidemiologicznego 
zdecydowaliśmy się na organizację III Targów Senio-
ralnych w Pałacu Jankowice w nowej formie - online. 

Wirtualność wydarzenia umożliwi wszystkim chętnym udział 
w wykładzie, dyskusji, wystawie czy koncercie. Na transmisję 
online zapraszamy na pałacowego Facebook’a 25 październi-
ka 2020r. W programie znajdą się:

• godz. 16.00 - 16.45 Wykład  „Mindfulness dla zdrowia, 
czyli jak za pomocą uważności osiągnąć spokój, harmonię 
i spełnienie w okresie starości i późnej starości” – Monika 
Łuczak, psycholog i psychoterapeutka 

Mindfulness rozwija inteligencję emocjonalną oraz jest 
skutecznym antidotum na niepokój, stres, depresję, wyczer-
panie i rozdrażnienie. A zatem osoby praktykujące uważność 
są szczęśliwsze i bardziej zadowolone z życia, a jednocześnie 
rzadziej doświadczają dyskomfortu psychicznego. Praktyka 
uważności poprawia pamięć i koncentrację, skraca czas re-
akcji, wzmaga kreatywność, zwiększa odporność organizmu 
i wytrzymałość psychiczną.

• godz. 17.00-17.30 Dyskusja panelowa: „Działaj z pasją 
i raduj się życiem – podejmowanie aktywności w wieku se-
nioralnym”

• Monika Łuczak, psycholog; psychoterapeutka 
•  Krystyna Dyba, koordynatorka szkoły „Super babci i su-

per dziadka” przy Polskim Stowarzyszeniu Pedagogów 
i Animatorów KLANZA Oddział w Poznaniu

•  Ewa Noszczyńska-Szkurat, I Zastępca Wójta Gminy Tar-
nowo Podgórne

•  Irena Szewczyk, Prezes Uniwersytetu III Wieku w Tarno-
wie Podgórnym

•  Beata Walkowiak, Przewodnicząca Koła Seniora Senio-
-Rita w Lusówku

•  Elżbieta Kucharska, Kierownik wielopokoleniowego Ze-
społu Pieśni i Tańca Lusowiacy

Moderator: Monika Rutkowska, Dyrektor Pałacu Janko-
wice 

III Targi Senioralne wirtualnie

• godz. 17.45 Koncert „Osiecka, klimacik i żart” 
Zarówno muzyka jak i słowo gra ważną rolę w tym wyda-

rzeniu. Widzowie, usłyszą wiele pięknych piosenek w pięknej 
interpretacji Oksany Hamerskiej. Między innymi „Ludzkie ga-
danie”, „ Miasteczko cud”, „Bo we mnie drzemie tygrysica”, 
„Bossa nova do poduszki” oraz wiersze i sporą porcję kultural-
nych żartów osnutych na kanwie piosenek Agnieszki Osieckiej. 
Piosenki aranżacyjnie i interpretacyjnie utrzymane są w czaru-
jącym klimacie, a całość poprowadzi Rafał Piechota.

III Targom Senioralnym w Pałacu Jankowice towarzyszyć 
będzie wystawa pt.: „Seniorzy z pasją”. Na wystawie znaj-
dą się prace wykonane przez Seniorów Gminy Tarnowo Pod-
górne ze wszystkich Klubów i Kół Seniora, Uniwersytetu III 
Wieku oraz uczęszczających na zajęcia w Pałacu Jankowice.

Więcej szczegółów na temat III Targów Senioralnych znajdą 
Państwo na stronie pałacu www.palacjankowice.pl 

Widzimy się online ! 
~ Monika Rutkowska  
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~ pałac jankowice

Z końcem września pałac Jankowice ukończył realizację 
projektu Tarnowo Podgórne dla Seniorów – działania 
opiekuńcze i aktywizujące, dofinansowanego z Wielko-

polskiego programu operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ich realizatorami byli Pałac Jankowice oraz Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Tarnowie Podgórnym. W przypadku Pałacu Jan-
kowice, zakładano stworzenie miejsca spotkań dla osób star-
szych, a otoczenie zabytkowego parku i stawu w odrestaurowa-
nym pałacu, stały się wymarzonym miejscem do jego realizacji. 

W tym projekcie każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Duża 
przestrzeń Pałacu Jankowice, pozwoliła na prowadzenie atrak-
cyjnych zajęć ruchowych. Wśród zajęć gimnastycznych zreali-
zowane zostały zajęcia „Joga dla Seniora” , „Nordic walking 
z gimnastyką” oraz „Zadbaj o kręgosłup”. Przy współpra-
cy z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów 
„KLANZA” Odział Białostocki, odbywały się zajęcia pod na-
zwą „Gry i formy stymulujące sprawność intelektualna i spo-
łeczną”, gdzie uczestnicy ćwiczyli bystrość umysłu oraz czer-
pali kreatywne pomysły na spędzenie czasu z wnukami. Dużo 

zyskały osoby uczęszczające na zajęcia z tańca i choreoterapii, 
prezentując talent i zdobyte umiejętności wszystkim uczestni-
kom projektu podczas spotkania integracyjnego. Odbył się tak-
że Kurs Samoobrony dla Seniorów, wzbogacony o elementy 
pierwszej pomocy. Dzięki prowadzonym wykładom zdrowiu, 
uczestnicy projektu mieli możliwość zapoznania się z działa-
niami profilaktycznymi, dostosowaniem diety w wieku senio-
ralnym oraz w przypadku życia z chorobą.

Realizowane działania miały charakter społeczno – eduka-
cyjny, zapraszający seniorów do aktywnego i kreatywnego spę-
dzania wolnego czasu oraz dostosowania do realiów obecnego 
świata - stąd nie mogło zabraknąć także zajęć skierowanych 
do osób chcących zdobyć umiejętności w obsłudze kompute-
ra. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia ceramicz-
ne, dla których została stworzona i wyposażona sala kreatyw-
na. Znalazły się w niej piec do wypalania ceramiki i materiały 

Zadania w ramach dofinansowania wykonane!

umożliwiające pracę z gliną, dające możliwość poprawy moto-
ryki dłoni, koordynacji mięśniowo ruchowej oraz rozwoju wy-
obraźni i ekspresji plastycznej. Także zajęcia rękodzielnicze, 
odbywające się w ramach Kubu Seniora zaowocowały wielo-
ma dziełami z dziedziny makram, szydełkowania i decoupage-
-u. W ramach dofinansowania została stworzona sala sensorycz-
na, w której odbywały się Zajęcia Terapii Polisensorycznej dla 
Seniorów. Zakupione urządzenia do aromaterapii, koloroterapii, 
muzykoterapii stymulujące zmysły, dały możliwość stworzenia 

przyjaznej przestrzeni, umożliwiającej relaks w poczuciu ciepła 
i bezpieczeństwa. Podczas trwania projektu odbyło się osiem 
jednodniowych wycieczek edukacyjnych między innymi do 
Kórnika, Ostrowa Tumskiego – muzeum Brama Poznania, Pak-
szyna - plantacja lawendy, oraz wycieczka szlakiem żłóbków 
bożonarodzeniowych. 

Projekt był skierowany do osób po 60 -tym roku życia, zamiesz-
kujących Gminę Tarnowo Podgórne. W czasie jego trwania, za-
kładano uczestnictwo 70 osób, natomiast z zajęć skorzystało 97 
Seniorów. Łącznie odbyło się niemal 900 godzin różnego rodzaju 
zajęć i wykładów przyczyniających się do aktywizacji społecznej 
i fizycznej Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne.

Wszystkie nasze spotkania poszerzyły wiedzę, umiejętności, uła-
twiły aktywność w świecie. Nie sposób nie wspomnieć także o no-
wych znajomościach i przyjaźniach jakie miały szansę zawiązać 
się w tym czasie! Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom 
oraz prowadzącym za kreatywnie i przemiło spędzony czas. 

Zapraszamy serdecznie do kontaktu z Tarnowskim Centrum 
Senioralnym oraz uczestnictwa w jesiennych aktywnościach 
w Pałacu Jankowice.
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INFORMATOR KULTURALNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
NARODOWE CZYTANIE

Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja społeczna 
propagująca znajomość literatury narodowej. Zapo-
czątkowana została w 2012 r. przez ówczesnego pre-

zydenta RP Bronisława Komorowskiego. Wtedy to pierwszą 
wspólnie odczytaną lekturą był „Pan Tadeusz” Adama Mic-
kiewicza. W kolejnych latach czytaliśmy razem m.in. dzieła 
Aleksandra Fredry, Trylogię oraz „Quo Vadis” Henryka Sien-
kiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, „Wesele” Stanisława Wy-
spiańskiego, „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego oraz zbiór 
polskich nowel. 

Tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbyła się w so-
botę, 5 września. Z tej właśnie okazji Biblioteka w Tarnowie 
Podgórnym zaprosiła mieszkańców Gminy do wspólnego 
czytania – tym razem „Balladyny” Juliusza Słowackiego, wy-
bitnego dzieła polskiego romantyzmu. Wszyscy, którzy w tym 
dniu przybyli do Biblioteki, otrzymali dyplomy z pamiątkową 
pieczęcią, słodką malinową niespodziankę oraz gminne ga-
dżety. 

W tym roku Biblioteka do akcji włączyła się po raz piąty, 
a razem z nią uczniowie LO z Tarnowa Podgórnego, którzy 
zawsze chętnie angażują się w tę akcję. Przekonaliśmy się, już 
po raz kolejny ile radości dostarcza nam obcowanie z wybit-
ną polską literaturą. Dla niektórych wzięcie udziału w akcji 

stało się już tradycją i nie wyobrażają sobie, aby w tym dniu 
ich z nami nie było. Cieszymy się, że mimo wielu ograniczeń 
związanych z pandemią udało nam się razem spotkać. Dzięku-
jemy wszystkim za wspólnie spędzony czas i już dziś serdecz-
nie zapraszamy na spotkanie za rok. Tym razem zaczytamy 
się w utworze „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

~ A.N.
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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)

*bezpłatne wejściówki można odebrać we wtorki i środy, w godz. 17-20, w DK w Tarnowie Podgórnym oraz w CK Przeźmierowo

Regulaminy dotyczące uczestnictwa w poszczególnych wydarzeniach dostępne na stronie www.goksezam.pl
Obiekty GOK „SEZAM” są dostosowane do osób niepełnosprawnych.

Tomasz Stockinger - recital: „Już nie zapomnisz mnie”
24.10 (sobota), godz. 18:00, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 25 zł

Premiera spektaklu „Ożenek” - Grupa teatralna ZAMIAST
24.10 (sobota), godz. 18:00, Centrum Kultury Przeźmierowo. BRAK WEJŚCIÓWEK 

Warsztaty fotograficzne dla dorosłych. Prowadzący: Damian Nowicki

30.10-27.11, CK Przeźmierowo, informacje na www.goksezam.pl

Jubileusz 10-lecia Teatru Tańca SORTOWNIA 
07.11 (sobota), godz. 18, Hala OSiR ZST w Tarnowie Podgórnym (ul. Nowa 60). Bilety: 5zł 

Kino Zielone Oko dla dzieci: „Słynny najazd niedźwiedzi na Sycylię” 

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

Kino Zielone Oko: „Szarlatan”
18.10 (niedziela) godz. 18:00, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety 16 zł

Kino Zielone Oko: „Gniazdo”
08.11 (niedziela) godz. 18:00, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety 16 zł 

Kino Zielone Oko: „Jak zostać gwiazdą” 
25.10 (niedziela), godz. 18:00, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety 16 zł

Kino Zielone Oko dla dzieci: „Pinokio” 
08.11 (niedziela) godz. 12:30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety 11 zł 

Spektakle: „Krap”- Teatr NOVI oraz„Intryga chodzi parami” - Zespół TEATRAMA

14.11 (sobota), godz. 18, CK Przeźmierowo. wkrótce szczegóły na stronie www.goksezam.pl

Kino Zielone Oko dla dzieci: „Tajemniczy ogród”
15.11 (niedziela) godz. 12:30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety 11 zł 

Kino Zielone Oko: „Banksterzy”
15.11 (niedziela) godz. 18:00, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety 16 zł 

„Patriotycznie i ludowo” - koncert ZPiTL MODRAKI z okazji Święta Niepodległości

11 listopada godz. 17, CK Przeźmierowo. Obowiązują bezpłatne wejściówki*
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Znana z zabawy teatrem absurdu 
Grupa „Zamiast” zaskakuje i wy-
stawia…realistyczny utwór. Co 

z tego wyniknie?
Główna bohaterka sztuki – Agafia 

Tichonowna – pragnie wyjść za mąż. 
Szuka kandydata, którego poślubienie, 
oprócz zmiany stanu cywilnego, przy-
czyniłoby się też do podniesienia jej 
statusu społecznego i majątkowego. 
Również potencjalni kandydaci do jej 
ręki patrzą na perspektywę małżeństwa 
z punktu widzenia korzyści, jakie od-
niosą. Ostatecznie Agafia decyduje się 
na ślub z Iwanem Kuźmiczem Podkole-
sinem, podstarzałym kawalerem piastu-
jącym wysokie stanowisko urzędnicze. 
Jednak pan młody ostatecznie ucieka 
sprzed ołtarza. 

Zespół „Zamiast”, pod okiem Graży-
ny Smolibockiej, jak zwykle, podcho-
dzi do sztuki po swojemu. Nie zoba-
czymy strojów z XIX-wiecznej Rosji. 
Czas i miejsce akcji nie ma znaczenia, 
bo sztuka jest ponadczasowa. Mamy do 
czynienia z dojrzałym zespołem, który 
nie tylko przedstawi kreacje aktorskie, 

„Ożenek” – wkrótce premiera!

ale chce zmierzyć się z prawdą o świecie, o człowieku. W tej miłosnej farsie Agafii 
Tichonownej i starających się o jej rękę zalotników zespół poszukuje sensu uniwer-
salnego.

„Ożenek” w interpretacji grupy „Zamiast” to opowieść i śmieszna, i straszna –  
o marzeniach, szczęściu, samotności, problemach z nawiązywaniem relacji, ale 
i o podłości, manipulacji, egoizmie. Gatunkowo jest komedią i takową na scenie 
w Przeźmierowie pozostanie.

~ Agata Klaudel-Berndt
„Ożenek”. Grupa „Zamiast”, 24 października (sobota), CK Przeźmierowo, godz. 

18.00. Obowiązują bezpłatne wejściówki. Można je odebrać we wtorki i środy, 
w godz. 17-20, w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym oraz w Centrum Kultury 
Przeźmierowo

Recital „Już nie zapomnisz mnie” to piękne wspomnie-
nie dwudziestolecia międzywojennego w muzyce i sło-
wie. Wieczór spędzimy w klimacie najpiękniejszych 

szlagierów polskiego kina przedwojennego, w który wprowa-
dzi nas Tomasz Stockinger oraz Stefan Gąsieniec (fortepian).

Tytuł programu pochodzi od piosenki Już nie zapomnisz 
mnie, która stanowiła główny motyw muzyczny polskiej ko-
medii Zapomniana melodia z 1938 roku. Koncert poświęco-
ny jest twórcom takim jak Henryk Wars czy Jerzy Jurandot. 
A jako że wykonawcą jest aktor, oddaje także przez swój reci-
tal hołd gwiazdom kina przedwojennego i przypomina Euge-
niusza Bodo, Aleksandra Żabczyńskiego, Antoniego Fertnera 
i innych.

Można powiedzieć, że recital jest wiązanką piosenek pol-
skiego kina przedwojennego, w rytmie walca i tanga przy 
akompaniamencie pianisty, jak za dawnych, dobrych lat. Wra-
ca do nas łagodnym uśmiechem, niesłychanym charm’em 
i przenosi do magicznego dwudziestolecia. Ten program to 
elegancja i szyk minionych lat, wciąż tak żywo wspomina-
nych. 

~ MW
„Już nie zapomnisz mnie”. Recital Tomasza Stockingera. 

Stefan Gąsieniec (fortepian).
24 października (sobota), DK Tarnowo Podgórne, godz. 

18.00. Bilety w cenie 25 zł do nabycia za pośrednictwem ser-
wisu Bilety24.pl

Tomasz Stockinger przedwojennie
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Fotograf Damian Nowicki zaprasza mieszkańców na-
szej gGminy, którzy ukończyli 18. rok życia, do udzia-
łu w warsztatach fotograficznych. Są one dedykowane 

wszystkim fotografującym z pasją, bez względu na sprzęt, ja-
kim dysponują. Wiedza przekazywana podczas spotkań warsz-
tatowych będzie uniwersalna, a jej przydatność bezcenna.

Warsztaty będą miały charakter klubowy, który – w cieka-
wy sposób – połączy dyskusję z praktyką. Pierwsze z nich, 
organizacyjne, skoncentrowane będzie na fotografii krajobra-
zowej. Kolejne trzy to 2-3 godzinne plenery o różnych porach 
dnia, w różnych miejscach gminy Tarnowo Podgórne. Uczest-
nicy poznają podstawy kompozycji zdjęć krajobrazowych, za-
sady wyboru odpowiedniego światła i  czasu, zalety punktu 
widzenia i perspektywy. Dowiedzą się, jak zaplanować zdję-

cie, jakim sprzętem i akcesoriami się posługiwać. A na koniec 
– praktyczne otrzymają wskazania dotyczące edycji i wydruku 
wybranych zdjęć.

Taka okazja nie zdarza się na co dzień. Zapraszamy!
~ Damian Nowicki 

30.10 –  pierwsze spotkanie CK Przeźmierowo, fotografia 
krajobrazowa, 

7.11, 14.11 i 21.11 – plenery fotograficzne,
27.11 –  spotkanie finałowe w CK Przeźmierowo, wybór naj-

lepszych zdjęć na wystawę.
Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy. Koszt 

warsztatów: 60 zł. Informacje o zapisach na warsztaty, karty 
zgłoszeniowe oraz regulamin dostępne na stronie internetowej 
www.goksezam.pl.

Kiedyś znany głównie ze szklanego ekranu, dziś speł-
nia się także jako autor i wykonawca takich hitów 
radiowych jak „Weź nie pytaj”, czy „Wystarczę ja”. 

Paweł Domagała to jeden z najbardziej rozpoznawanych akto-
rów młodego pokolenia, a także muzyk, którego debiutancki 
album pt. „Opowiem Ci o mnie” zyskał status Platynowej Pły-
ty. 20 listopada br. planowana jest premiera jego trzeciej pły-
ty „Wracaj”, który promuje słyszana już tu i ówdzie piosenka 
„Popatrz na mnie”. Osiem dni po planowanej premierze Paweł 
Domagała zagra w Centrum Kultury Przeźmierowo, gdzie za-
pewne będzie okazja na żywo wspólnie z artystą pośpiewać 
największe jego przeboje.

Koncert Pawła Domagały, 28 listopada, godz. 18.00, CK 
Przeźmierowo. Bilety w cenie 69 zł dostępne za pośrednictwem 
serwisu Bilety24.pl od 15 października.

Warsztaty fotograficzne

Weź się kołysz
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Tradycyjny już Jarmark Bożonarodzeniowy w Przeźmie-
rowie odbędzie się 5 grudnia. Będzie to świetna okazja 
do inauguracji przygotowań do świąt Bożego Narodze-

nia, ale również możliwość obcowania z lokalną kulturą i spę-
dzenia miło czasu z najbliższymi i sąsiadami.

Co roku do wystawiania swoich stoisk z lokalnymi przy-
smakami, rękodziełem i innymi wyrobami zapraszamy miesz-
kańców gminy. Tak jest i teraz. Wszystkich zainteresowanych 
zachęcamy do wysyłania swoich zgłoszeń na adres: jarmark@
goksezam.pl 

~ MW

Zapraszamy 
wystawców

Tworzysz kolorowe bombki, dziergane aniołki, papie-
rowe gwiazdki lub inne własnoręcznie robione ozdoby 
choinkowe? Mamy dla Ciebie konkurs!

Konkurs na „Najpiękniejszą ozdobę choinkową”
Choć za oknem wielobarwne liście dopiero co opadają 

z drzew, małymi krokami jednak zbliżamy się do świątecz-
nych przygotowań. Tradycją GOK SEZAM stały się coroczne 
konkursy przypominające o zbliżających się Świętach Boże-
go Narodzenia. Głównym celem tegorocznej edycji konkursu 
na „Najpiękniejszą ozdobę choinkową” skierowanej do dzie-
ci i dorosłych, jest rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie ak-
tywności twórczej, a także stworzenie przestrzeni do zapre-
zentowania swoich dokonań. Każdy uczestnik może zgłosić 
jedną ozdobę. Ma na to czas do 9 grudnia. Prace mogą być 
przygotowane w dowolnej technice, ale muszą mieć solidnie 
przymocowany element umożliwiający zawieszenie ozdoby 
na gałązce choinki. Ozdoby świąteczne zaprezentujemy na 
stronie internetowej goksezam.pl oraz profilu facebook.com/
goksezam. Szczegółowy regulamin konkursu oraz karta zgło-
szeniowa dostępne na stronie www.goksezam.pl.

~ Magdalena Woźniak
Prace wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć do 9 grud-

nia do Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym lub Centrum 
Kultury Przeźmierowo we wtorki i środy, w godz. 17-20. In-
formacje o konkursie można uzyskać u organizatora konkursu 
pod adresem e-mail: justyna@goksezam.pl

11 listopada w Centrum Kultury Przeźmierowo odbę-
dzie się koncert z okazji Święta Niepodległości. By 
przypomnieć znaczenie tego święta, DZPiTL MO-

DRAKI zaprezentuje pieśni patriotyczne i tańce narodowe, 
wzbogacone o dźwięki dzwonków nawołujące wspomnienie 
jesiennego deszczu. Koncert jest okazją do wspólnej celebra-
cji oraz pretekstem do wielopokoleniowych rozmów na temat 
tego, czym jest wolność i jak trudno było ją odzyskać.

~ MW
„Patriotycznie i ludowo” - Koncert Modraków z okazji 

Święta Niepodległości, 11 listopada godz. 17.00, CK Prze-
źmierowo. Obowiązują bezpłatne wejściówki. Można je ode-
brać od 27 października we wtorki i środy, w godz. 17-20, 
w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym oraz w Centrum Kul-
tury Przeźmierowo

Świętując wolność
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- Każdy spektakl w danym 
momencie był dla mnie 
najważniejszy – mówił 

o minionych latach, w wywiadzie dla 
TarNowej Kultury, Piotr Bańkowski, 
choreograf Teatru Tańca Sortownia. 
A Dawid „Białas” Mularczyk, instruktor 
przyznał, że na kolejne ma niezmiennie 
te same plany, czyli „tworzyć, tworzyć 

10 lat „Sortowni”

i jeszcze raz tworzyć nowe układy, choreografię i spektakle po to, aby się rozwijać 
tanecznie i mentalnie”. 

Teatr Tańca Sortownia, z okazji jubileuszu 10-lecia działalności, przygotował pro-
gram, który jest podsumowaniem pracy artystycznej tancerzy, choreografów, auto-
rów animacji, scenografii i kostiumów. Na pierwszą część złożą się fragmenty do-
tychczas zrealizowanych choreografii. Na drugą natomiast specjalnie przygotowany 
spektakl. 

~ Dorota Kłos/ Magdalena Woźniak

7 listopada, godz. 18.00 Hala OSiR ZST w Tarnowie Podgórnym (ul. Nowa 60). Bi-
lety w cenie 5 zł dostępne od 15 października za pośrednictwem serwisu Bilety24.pl.

Tegoroczna matura była wyjątkowa. W dobie koronawi-
rusa maturzyści przygotowywali się do niej, pracując 
zdalnie. Długo nieznana była formuła egzaminu, a jego 

termin przesunięto o miesiąc. 
Miało to wpływ na niższą niż zwykle zdawalność, która 

chociaż wyższa niż w okręgu i powiecie, ostatecznie po po-

prawkach wynosiła tylko 84%. Nie zmieniły się natomiast sta-
ninowe wskaźniki matur, mówiące o tym jak wyglądają wy-
niki szkoły i ucznia na tle populacji. W dziewięciostopniowej 
skali staninowej wyniki te kształtowały się głównie na pozio-
mie średnim – 5, wyżej średniego – 6 i wysokim – 7, więc są 
naprawdę zadowalające.

Porównanie wyników egzaminów pisemnych
POZIOM PODSTAWOWY

liczba zdających średni wynik  
w LO TP

średni wynik 
dla powiatu 

poznańskiego

średni wynik  
dla okręgu*

średni wynik  
w kraju

J. POLSKI 68 53,4 50,8 51,8 52
MATEMATYKA 68 45,8 45,3 49,7 52
J. ANGIELSKI 68 74,4 70,4 70,4 71

*okręg obejmuje trzy województwa: wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie. Więcej informacji na stronie: https://
www.oke.poznan.pl

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Matura w naszym Liceum
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„Gniazdko” – świetlica socjoterapeutyczna w Ceradzu Kościelnym

W Gniazdku znowu głośno i radośnie!

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym 

Dzień kropki
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów  
w Baranowie

Integracja na 
dobry początek

Pierwszy w tym roku szkolnym miesiąc pracy za nami! 
Z nową energią i głowami pełnymi pomysłów rozpo-
częłyśmy zajęcia z Gniazdkowymi grupami. Dzieci jest 

tak dużo, że w tym roku wystartowały aż 4 grupy szkolne, 
poza tym młodzieżowa oraz grupa dla maluszków z rodzicami 
w ramach Bobo Klubu. Ale to nie koniec! Od października ru-
sza projekt „Mama Cafe”, który obejmie regularne spotkania 
i warsztaty twórcze dla mam. W zanadrzu mamy jeszcze kilka 
innych cyklicznych propozycji, ale póki co nie chcemy wy-
przedzać faktów. Nie omieszkamy dodać, że wszystko to dzie-
je się w pięknie wyremontowanych i przytulnych wnętrzach, 
które po wakacjach zyskały nowe oblicze. Pierwsze reakcje 
dzieci i rodziców na widok zmian  były dla nas wielką rado-
ścią! 

Wrzesień i październik to zawsze w naszej pracy czas in-
tegracji i budowania relacji w grupach. W tym roku kładzie-
my na ten aspekt szczególny nacisk pamiętając jak długa przy-
musowa przerwa w codziennych relacjach rówieśniczych za 
dziećmi. Potrzebują na nowo dobrze poczuć się w zespołach, 
odbudować więzi, nabyć poczucia bezpieczeństwa i wzajem-

W poniedziałek, 15 września Kropka przejęła kontro-
lę nad naszą szkołą, a wszystko to za sprawą Mię-
dzynarodowego Dnia Kropki DOT DAY. Tego dnia 

nasze ubrania pokryły się kolorowymi kropkami, kropeczkami 
i groszkami, a uśmiech nie schodził z naszych twarzy.

Na zajęciach poznaliśmy genezę tego święta, uważnie wy-
słuchaliśmy opowiadania, jak to zwyczajna kropka zmieniła 
świat małej dziewczynki o imieniu Vashti. Tego dnia dostrze-
galiśmy kropkę tam, gdzie wcześniej nikt nie zwracał na nią 
uwagi i okazało się, że kropki towarzyszą nam w codziennym 
życiu.

Szkolny Dzień Kropki okazał się prawdziwym świętem 
dziecięcej kreatywności, a chęć do zabawy z kropkami pozo-
stała z nami na kolejne dni. ~ Sp2tp

W Szkole w Baranowie, tuż przed rozpoczęciem no-
wego roku szkolnego, odbyły się spotkania integra-
cyjne uczniów klas pierwszych z wychowawcami. 

Tego dnia nasi najmłodsi uczniowie byli bardzo podekscyto-
wani. Panie wychowawczynie czekały na swoich podopiecz-
nych przed szkołą. W czasie spotkania chętnie o sobie opo-
wiadały, wzięły udział w pierwszych zabawach i tańcach 
integracyjnych, rysowały swoje portrety czy odciskały w kla-
sach ślady swoich dłoni.

Wszystkim uczniom klas pierwszych życzymy samych 
pięknych chwil w naszej szkole.

~ Iwona Szyszka, wychowawca kl.1a

nego zaufania. To podstawa, o którą my dorośli musimy te-
raz bardzo zadbać aby wzmocnić naruszone fundamenty… 
I wierzcie nam – czynimy w tej sprawie co w naszej mocy!

Do napisania! 
~ Kadra Gniazdka
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Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Bezpieczny pierwszoklasista

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Międzynarodowy Dzień Języków Obcych

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Baranowie

Rajd terenowy  
„Znawca zasad ruchu drogowego”

2 października w szkole w Przeźmierowie odbyła się in-
auguracja akcji prowadzonej przez powiat poznański 
– „Bezpieczny pierwszoklasista”. W tym dniu wszyst-

kich uczniów z klas pierwszych odwiedzili wyjątkowi goście. 
Byli to przedstawiciele straży pożarnej, policji oraz powiatu. 
Rozmawiali z dziećmi o bezpieczeństwie w ruchu ulicznym, 
w domu i w różnych sytuacjach życiowych. Zwracali uwagę, 
jak ważne dla zdrowia i życia jest bycie widocznym na drodze 
oraz monitorowanie powietrza pod kątem obecności produk-
tów powstających w trakcie spalania przedmiotów. Podczas 
spotkania zachęcano uczniów do udziału w konkursie pod na-
zwą „Czujka czadu może uratować Twoje życie”. 

Chociaż dzieci wykazały się dużą wiedzą na temat właści-
wych zachowań oraz znajomością numerów telefonów alar-
mowych, to takich pogadanek nigdy za wiele. Podczas spo-
tkania dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu Paweł 
Kurosz wręczył każdemu dziecku prezent w postaci kamizelki 
odblaskowej. Wszyscy obiecali, że będą nosić elementy od-
blaskowe przy swoich ubraniach podczas poruszania się po 

21 września uczniowie klas 1-3 uczestniczyli w raj-
dzie terenowym „Znawca zasad ruchu drogowe-
go”, którego trasa przebiegała ulicami Baranowa. 

Celem rajdu było uświadomienie i przygotowanie dzieci do 
bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz kształto-
wanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne 
i innych w drodze do i ze szkoły. 

Dzieci otrzymały mapę wskazującą przebieg trasy oraz 
kartę startową, na której zbierały stempelki za wykonane za-
dania. Za udział i zaangażowanie w rajdzie terenowym, każ-
da klasa otrzymała dyplom, a każdy uczeń został obdarowany 
odblaskiem, który dzieci od razu przypięły do plecaków.

~ Karolina Guźniczak

W ostatnim tygodniu września uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Lusowie poznawali języki i kul-
turę różnych krajów świata. Pretekstem do takich 

działań stał się Międzynarodowy Dzień Języków Obcych ob-
chodzony 26 września. Podczas zajęć młodzież zbierała in-
formacje o wybranych  krajach i przygotowywała prezenta-
cje. Swoimi spostrzeżeniami w formie plakatów i opowieści 
uczniowie dzielili się z kolegami. W holu szkoły można po-
dziwiać ich prace.

~ Agnieszka Smólczyk

zapadnięciu zmroku. Na koniec pierwszoklasiści udali się na 
niezwykły spacer – test ulicami Przeźmierowa. Dzieci dosko-
nale zdały egzamin z zasad bezpieczeństwa na drodze. 

To była niezapomniana i bardzo pouczająca lekcja. 
~ Mariola Zimna
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23 września detektywi z klas 
0-3 Szkoły Podstawowej 
w Lusówku wybrali się 

w nieznane… Ktoś powiedział, że Je-
sień w tym roku nie przyjdzie, ponieważ 
najzwyczajniej na świecie zaginęła! 

Wiedzieliśmy jedno – Jesień ma długą 
suknię ozdobioną kolorowymi liśćmi, 
ma czerwone korale i prześliczne, deli-
katne włosy.

Nie namyślając się długo wyruszyli-
śmy do pobliskiego lasu – przecież trze-
ba było odnaleźć zaginioną! Zabraliśmy 
wszystko, co potrzebne było do prze-

prowadzenia naszego śledztwa. Droga 
do lasu była długa i pełna niezrozumia-
łych dla nas śladów. Zauważyliśmy ja-
kieś czerwone korale na drzewach, żółte 
i czerwone liście, pajęczyny utkane po-
między gałązkami, trochę grzybów i su-
chą trawę…. Ale po Jesieni nie było ani 
śladu… 

Kiedy wróciliśmy do szkoły, postano-
wiliśmy wykonać portret pamięciowy 
Pani Jesieni. Wspólnie malowaliśmy jej 
suknię, dodawaliśmy szczegóły… I wte-
dy dopiero połączyliśmy fakty!

Szkoła Podstawowa w Lusówku

Biuro detektywistyczne w Lusówku

Okazało się, że to, co zobaczyliśmy 
i uwieczniliśmy na fotografiach w le-
sie... To właśnie była nasza piękna, zło-
ta Jesień.  To był naprawdę fascynujący 
dzień. ~ M. Ł.

W sekcji szachowej z treningu na trening rośnie li-
czebność zawodników, którzy szlifują swoje umie-
jętności pod okiem Doroty Sikorskiej. Zajęcia od-

bywają się w każdą środę o 17.00 w budynku klubu GKS na 
ulicy 23 Października 34 w Tarnowie Podgórnym. Po więcej 
informacji prosimy o kontakt pod nr telefonu 609 450 527.

~ gks

Szach Mat z GKS Tarnovia

Klub Karate Mukudori zaprasza wszystkie dzieci na za-
jęcia karate, które odbywają się w naszej gminie Tar-
nowo Podgórne. Dlaczego nasz klub? Ponieważ pa-

nuje tu świetna atmosfera, a na treningach jest dużo świetnej 
zabawy. Organizujemy obozy zimowe oraz letnie. Wpadnijcie 
do nas i sami się przekonajcie! Treningi w poniedziałki i środy, 
godz. 16.15 – 17.15. Zapraszamy!

~ Klub Karate Mukudori

Dzieciaki! Na karate!

dołącz do nas !

WTOREK
17:00 - gry i zabawy lekkoatletyczne  

ŚRODA
18:30 - biegi, płotki, skoki  

SOBOTA 
10:00 - gry i zabawy lekkoatletyczne
11:30 - biegi, rzuty, siłownia

kontakt z trenerem: 508 962 092

www.ukssprint.pl

PONIEDZIAŁEK
16:40 - gry i zabawy lekkoatletyczne

PIĄTEK
16:00 - gry i zabawy lekkoatletyczne

UKS "SPRINT" PRZEŹMIEROWO

H a l a  O S i R  B a r a n o w o

L E K K A  A T L E T Y K A

S P  n r  6 2  P o z n a ń

~ edukacja
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Pandemia zmieniła w tym roku niejeden kalendarz, także 
ten w sportach juniorskich. Związki Szachowe Wielko-
polski i Zachodniopomorskiego porozumiały się i od 20 

do 27 września w Sypniewie odbyły się podwójne Mistrzo-
stwa – Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów oraz Międzystre-
fowe Mistrzostwa Juniorów w szachach klasycznych.

W kategorii D-13 (dziewczęta roczniki 2007-2008) naszą 
Gminę i sekcję szachową Tarnowo Podgórne KS Korony Za-

WARSZTATY  SZACHOWE  
               DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

KS Korona Zakrzewo zaprasza w każdy poniedziałek: 

18.00 - 19.00 – grupa dla najmłodszych i początkujących 

19.00 - 20.00 – grupa starsza i średniozaawansowana 

miejsce: GKS Tarnovia 

Tarnowo Podgórne ul. 23 Października 34 

kontakt: damian.bartkowiak@korona-zakrzewo.pl 

więcej informacji: www.korona-zakrzewo.pl 

NAUKA * DOSKONALENIE * GRA  

 

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Tarnowo  Podgórne  

„Brązowa” Sara

krzewo reprezentowała tam Sara Gać-
-Mytych, uczennica 7 klasy SP Lusowo. 

Turniej był mocno obsadzony, a do 
wywalczenia były tylko 4 awanse na 
przyszłoroczne Mistrzostwa Polski. 
Po tygodniu zmagań Sara zdobyła brą-
zowy medal Mistrzostw Wielkopolski 
oraz wypracowała bezpośredni awans 
na przyszłoroczne Mistrzostwa Polski. 
Brawa i gratulacje dla naszej szachistki! 
Trzeba przyznać, że emocji było wie-
le – w przedostatniej rundzie Sara była 
pierwsza, jednak, jak to w sporcie i ży-
ciu bywa, potrzeba także trochę szczę-
ścia i zdrowia. „Złapane” przeziębienie 
zrobiło swoje i w ostatniej partii zabra-
kło pełnej koncentracji i ostatecznie na-
sza zawodniczka zajęła 3 miejsce. Na 
osłodę do rankingu FIDE przybyło jej 6 
punktów.

~ Sylwia Gać-Mytych

Po kilku miesiącach gry w turnie-
jach internetowych nadszedł czas 
wakacji i okazji zmierzenia się 

w realnym świecie z innymi szachista-
mi. W niewielkiej nadmorskiej miejsco-
wości Łazy odbywał się XVI Między-
narodowy Festiwal Szachowy „Perła 
Bałtyku”. W 4 grupach turniejowych 
stanęło do walki blisko 350 zawodni-
ków, tym razem w większości z Polski. 
Naszą Gminę reprezentowała tam Sara 
Gać-Mytych, juniorka grająca na co 
dzień w KS Korona Zakrzewo, w sekcji 
szachowej Tarnowo Podgórne.

W sumie w ciągu dziewięciu dni Sara 
spędziła nad szachownicą blisko 30 go-
dzin, przegrała tylko 3 partie z 9, koń-
cząc turniej o dwa miejsca lepiej od nu-
meru startowego. Zaraz po zakończeniu 
zawodów wydawało się, że nie był to 
zbyt udany start, jednak z biegiem cza-
su opinia ta uległa zmianie. W szachach, 
jak w każdym sporcie, ważna jest syste-

matyczność i wytrwałość. Najważniejszą 
nauką z tego turnieju było poznanie swo-
ich niedoskonałości, zaobserwowanie 
czego inni nauczyli się w międzyczasie 
oraz wyznaczenie kolejnych celów. 

W sierpniu pojawiła się następna moż-
liwość zmierzenia się z konkurencją 
i samym sobą. Okazją był 56 Między-
narodowy Festiwal Szachowy im. Akiby 
Rubinsteina, który od samego początku 
rozgrywany jest w Polanicy Zdrój, gdzie 
praktycznie na każdym kroku czuć at-
mosferę szachowego święta. Turniej po-
dzielono aż na 7 grup, w których łącznie 
wzięło udział nieco więcej niż 450 osób. 
Sara zagrała w najliczniejszej grupie 127 
zawodników z rankingiem do 1700 pkt 
Polskiego Związku Szachowego. O tru-
dzie i sile tych zawodów świadczy fakt 
wygrania przez Sarę tylko 4 z 9 partii, 
poprawienia swojej pozycji startowej o 6 
miejsc, ale zdobycia przy tym 57 punk-
tów w klasyfikacji międzynarodowej 

(elo). W sumie na koniec sierpnia jej elo 
wzrosło na przestrzeni roku o 100 punk-
tów.

Podczas obu Festiwali można było spo-
tkać wielu znakomitych szachistów, po-
rozmawiać czy pograć. W Łazach symul-
tanę szachową z aktualną Wicemistrzynią 
Polski Klaudią Kulon rozegrało 32 junio-
rów, a w Polanicy Zdrój arcymistrz Zbi-
gniew Pakleza pokonał 24 szachistów. 
To wspaniałe widowisko dla kibiców, jak 
i emocjonalne doznania zarówno dla gra-
czy, jak i obserwatorów. 

Serdecznie dziękujemy za finanso-
we wsparcie Gminy Tarnowo Podgórne 
w możliwości realizowania pasji i rozwo-
ju Sary.  ~ Sylwia Gać-Mytych

Letnie wspomnienia szachowe

~ sport
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Jak co roku frekwencja dopisała na imprezie organizowa-
nej na stadionie GKS Tarnovii. Biegi przyciągnęły sporą 
liczbę dzieci, które dumnie walczyły o miano najlepszego 

biegacza na dystansie dostosowanym do wieku:
• 100 m – dzieci w wieku 2-3 lat,
• 200 m – dzieci w wieku 4-5 lat,
• 400 m – dzieci w wieku 6-8 lat,
• 800 m – dzieci w wieku 8-10 lat,
• 100 m – dzieci w wieku 11-15 lat.
W trakcie i po zawodach można było skosztować różnych 

słodkości i fast foodów dostępnych na stadionie. Dzieci, któ-
re nie brały udziału w biegach, bawiły się w parku rozrywki, 
gdzie do dyspozycji miały dmuchane zamki, trampoliny i inne 
formy zabawy zorganizowane przez sponsorów.

W imieniu klubu pragniemy serdecznie podziękować part-
nerom oraz wolontariuszom z Liceum Ogólnokształcącego 
w Tarnowie Podgórnym, bez których impreza by się nie odby-
ła, dziękujemy wam bardzo i liczymy, że spotkamy się za rok. 
Partnerzy: Pałac Jaśminowy, GEN Gaz Energia, MJP Dru-
karnia, DOUBLE “S”music, ARTomi, Puls Gminy Tarnowo 
Podgórne, Rodzinka Park Rozrywki, Jump Arena, Tarnowskie 

Sekcja BJJ/MMA przyciągnęła 
wielu miłośników sztuk walki, 
których trenuje utytułowany tre-

ner Karol Matuszczak – nie tylko męż-
czyzn, ale też kobiety i dzieci. Zajęcia są 
podzielone na kategorie wiekowe i do-
pasowane oczywiście do poziomu umie-
jętności grupy. 

Nasz zawodnik Jakub Trawka zdobył 
srebrny medal na zawodach X Pucharu 
Polski No Gi Jiu Jitsu 2020 – kat. Junior 
(-66,5kg) w Luboniu. Gratulujemy!!!

Wszystkich zainteresowanych zapra-
szamy do odwiedzenia sekcji na Face-
booku @TarnoviaFightClub by dowie-
dzieć się więcej.

~ gks

III edycja Tarnovia Run – Sportowy Dzień Dziecka

Termy, Agencja Ochrony Patron Plus, Makon Motors MM, 
Body Chief, Komplet Polska, OSIR Tarnowo Podgórne i Gmi-
na Tarnowo Podgórne. 

 Zapraszamy wszystkich ponownie za rok i dziękujemy, że 
mogliśmy spędzić ten dzień razem z Wami.

~ gks
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

BJJ/MMA GKS TARNOVIA – FIGHT CLUB TARNOVIA

Złoty i srebrny medal szosowych Mistrzostw Polski Go-
dziesze Wielkie 2020 w jeździe dwójkami i drużynowej 
na czas zdobyli kolarze KK Tarnovia Tarnowo Podgór-

ne.
Drużynowo pierwsze miejsce w kat. młodzik zajęli Antoni 

Biły, Szymon Terlecki, Wojciech Płonka i Stanisław Świadek. 
Na drugim miejscu w kat. U23 uplasowali się Mateusz Ko-
stański i Wojciech Bystrzycki.

~ Ania Lis

Medale z szosy



pażdziernik  2020 | sąsiadka~czytaj |    41

~ sport

Po jedenastu kolejkach GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 
ma na koncie 19 punktów i zajmuje ósme miejsce w ta-
beli IV ligi. Zwycięstwo 2:0 w meczu z GKS Dopiewo, 

rozegranym 3 października, było trzecim z rzędu. 
– Cieszymy się, że nowo pozyskany zawodnik z GKS Kato-

wice, Thomas Skiba, wkomponował się w zespół i jest jednym 
z wiodących zawodników drużyny. Poza tym jesteśmy dumni, 
że nasi wychowankowie, a w szczególności Maciej Frankow-
ski, Szymon Jerzewski oraz Tomasz Figlerowicz są silnymi 
filarami drużyny. Dodam, że dzięki bardzo dobremu występowi 
Figasa w bramce, zachowaliśmy czyste konto oraz wygraliśmy 
wcześniejszy wyjazdowy mecz z Olimpią Koło – powiedział po 
meczu prezes Klubu Zbigniew Trawka.

~ Ania Lis

Podwójny brąz
Antonina Lachman z sekcji szermierczej AZS AWF Po-

znań wywalczyła indywidualnie i drużynowo brązo-
we medale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży we 

florecie. Dla florecistki start w tych zawodach był pierwszym 
po zawieszeniu rywalizacji w związku z pandemią koronawi-
rusa.  ~ Ania Lis

Puchar bjj
Trzy medale X Pucharu Polski NO GI Jiu-Jitsu wywal-

czyli zawodnicy z klubów Osada Jiu-Jitsu Judo i Tar-
novia Fight. Srebrno w kat. junior -66,5kg zdobył re-

prezentujący Tarnovię Jakub Trawka, a brązowe zawodnicy 
z Osady: w kat. młodszy junior -52kg – Kacper Woszczek 
i adult biały +97,5kg – Dominik Knach. ~ Ania Lis

Trzy medale 56. Indywidualnych Mistrzostw Polski Eli-
ty w Badmintonie wywalczyli wychowankowie UKS 
Baranowo i UKS Orkan Przeźmierowo. Magdalena 

Świerczyńska, grająca obecnie w ABRM Warszawa, a wcze-
śniej w UKS Baranowo, zdobyła złoty medal i tytuł Mistrza 
Polski w grze mieszanej w parze z Pawłem Śmiłowskim (Hu-
bal Białystok) oraz srebrny w grze podwójnej z klubową ko-
leżanką Olgą Miksza. Srebrny medal w grze pojedynczej zdo-
był również Mateusz Świerczyński, wychowanek UKS Orkan 
Przeźmierowo, obecnie grający w barwach SKB Suwałki. 
Udany występ odnotowali również: Bartosz Szukała/Damian 
Jaśkowiak – miejsca 9-16 debel mężczyzn (UKS Orkan Prze-
źmierowo/UKS Baranowo),  Bartosz Frontczak/Adrian Jaś-
kowiak – 9-16 DM (obaj UKS Baranowo), Bartosz Szukała/
Aleksandra Felska – 9-16 – mixt (UKS Orkan Przeźmierowo/
UKS Baranowo), Magdalena Okupniak – m. 5-8 MX (wycho-

Ligowy awans

Wychowankowie na medal

wanka UKS Orkan Przeźmierowo, obecnie AZS UAM Łódź), 
Damian Jaśkowiak – m. 9-16 MX i Adrian Jaśkowiak – m. 5-8 
MX. ~ Ania Lis
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Portfolio tego zawodnika obfituje 
w sztuk walki. Osiem lat temu do-
rzucił do niego brazylijskie jiu-jit-

su, które obecnie trenuje w Osadzie Jiu-
-Jitsu Judo Tarnowo Podgórne.

Ania Lis: Co skłoniło Cię do treno-
wania brazylijskiego jiu-jitsu?

Hubert Sawicki: Przygodę ze sztu-
kami walki rozpocząłem w wieku 
czternastu lat. Pierwszy był boks, póź-
niej kung-fu, muay thai i kick-boxing. 
W Gnieźnie, skąd pochodzę, zacząłem 
w stójce, a po przeprowadzce do Irlan-
dii spróbowałem swoich sił w MMA. 
Do klubu, w którym trenowałem, przy-
jeżdżali Brazylijczycy z czarnymi pasa-
mi. Ważyłem wtedy 105 kg, a oni mak-
symalnie 70. Któregoś razu mogłem 
uczestniczyć w ich treningu i nie mo-
głem wyjść z zachwytu jak ktoś mniej-
szy może w tak łatwy sposób opanować 
kogoś większego, wyższego i silniejsze-
go. Postanowiłem poznać na czym pole-
ga ta sztuka. Tak zakochałem się w jiu-
-jitsu, rzuciłem MMA i poszedłem 100 
procent w kimona.     

AL: Brazylijskie jiu-jitsu trenujesz 
od 2012 roku. Co osiągnąłeś przez ten 
czas?

HS: Trenuję dla siebie, a sukcesy 
i medale to efekt uboczny. W grudniu 
2016 r. otrzymałem nominację na pur-
purowy pas, a trzy miesiące później 
wystartowałem w zawodach organiza-
cji IBJJF i zdobyłem dwa złote medale, 
w kimonie i bez. 

W lutym tego roku wywalczyłem zło-
ty medal London Winter International 
Open Jiu-jitsu. Poza tym pod szyldem 
organizacji IBJJF startowałem w za-
wodach w Paryżu, Madrycie i Dublinie. 
Nie trzeba, ale warto startować w zawo-
dach, bo dzięki temu zdobywa się punk-
ty dla siebie i klubu, a one są wliczane 
do rankingu światowego. Jak byłem nie-
bieskim pasem zdobyłem wicemistrzo-
stwo NAGA Europe Grappling Cham-
pionship. Poza tym wziąłem udział 
w mistrzostwach Europy organizowa-
nych przez federację North American 
Grappling Association. Walkę finałową 
przegrałem tylko decyzją sędziów. 

AL: Nie tak dawno stoczyłeś równie 
wymagającą walkę finałową. 

HS: Tak, z finałem w szpitalu. Mam 
zbyt wysoki poziom determinacji. Nie 

Ludzki szachista

mogłem odpuścić tej walki. Po pierw-
szym zwycięstwie w Londynie zosta-
łem zaproszony na „finał-finałów” za-
wodów IBJJF, w którym zmierzyły się 
najlepsze purpurowe, brązowe i czar-
ne pasy. Wygrałem przez poddanie trzy 
z czterech walk, wszystkie kluczami na 
stopę, a ostatnią czwartą, która trwa-
ła całe 10 min na punkty 10:2. Mój 
przeciwnik miał brązowy pas i dwie 
belki. W ostatniej rundzie zlekceważył 
mnie, bo zobaczył, że mam purpurę. 
Punkty nałapałem w półtorej minuty 
przed końcem. Wyczułem jego zmęcze-
nie i wykorzystałem to. Ostatnie dwa ty-
godnie przed zawodami ostro trenowa-
łem z Leszkiem walkę w pół gardzie. To 
moja ulubiona technika. 

AL: Czy zdarzyło się Tobie wyko-
rzystać swoje umiejętności zdobyte na 
macie poza nią?

HS: Tak. Jak pracowałem w ochro-
nie. Wtedy zdarzały się różne sytuacja. 
Umiejętności, które dotąd zdobyłem, 
pozwoliły mi obezwładnić osoby, bez 
wyrządzania im krzywdy. 

AL: W taki razie skąd stereotyp, że 
sztuki walki są niebezpieczne? 

HS: Myślę, że wpływ na to miały fil-
my lat 90-tych, które wykreowały sztu-
kom walki negatywny wizerunek. Bi-
jatyki, walki na ulicy czy w klatce, to 

wszystko wpłynęło na takie wyobraże-
nie. Z doświadczenia wiem, że tak nie 
jest. BJJ nazywane jest ludzkimi sza-
chami lub the gentel art., czyli delikatna 
sztuka. Każdemu kto boi się spróbować 
swoich sił w bjj mówię, że mogą treno-
wać tylko po to, aby rozwinąć się kon-
dycyjnie. Wiele znanych osób trenuję tę 
sztukę: Al Bundy, który ma czarny pas, 
Ashton Kutcher – brązowy czy Demi 
Lovato i Lana del Ray. Jitsu sprawia, że 
ludzie stają się pewniejsi siebie i bar-
dziej otwarci.  

AL: Na pewno masz swojego ulu-
bionego zawodnika, wzór do naślado-
wania.

HS: Moim idolem jest Roger Gracie, 
którego zresztą miałem okazję poznać 
osobiście podczas seminarium w Dubli-
nie.

AL: Minęło półtora roku odkąd 
wróciłeś do Polski. Jak oceniasz po-
ziom rodzimego jiu-jitsu?

HS: Uważam, że jest na bardzo wy-
sokim poziomie. Mamy nawet Mistrza 
Świata – Adam Wardziński, który po-
chodzi z Poznania. To taki Tiger Woods 
czy Michael Jordan. 

AL: Na zakończenie zapytam 
o przyszłe sportowe plany?

HS: Start w mistrzostwach Europy 
i świata. 
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Green Day śpiewał kiedyś „Wake 
Me Up When September Ends” 
(Obudź mnie, kiedy wrze-

sień się skończy). Zatem jestem, budzę 
i stwierdzam: kto przespał, ten żałuje. 
Dużo bramek, widowiskowa gra i emo-
cje do samego końca. Po prostu Tartan 
League!

Pierwszym spotkaniem 6 kolejki był 
mecz wicelidera 9Trefl z przedostat-
nim Pavilonem. Oba zespoły stwarzały 
dużo sytuacji, dzięki słabej grze obron-
nej przeciwnika, jednak ich skuteczność 
pozostawiała wiele do życzenia. Osta-
tecznie drużyna Trefla ograła, osłabiony 
brakiem dwóch podstawowych graczy, 
zespół Pavilonu (6-4) i potwierdziła, 
że jest silną kartą w talii Tartan League 
2020. 

Tego samego dnia, gdy kurz jeszcze 
nie zdołał opaść z powrotem na tartan, 
na boisko wychodzili już gracze Lwów 
i Dynama. Było to starcie sąsiadów z ta-
beli, mogących pochwalić się takim sa-
mym dorobkiem punktowym. Mecz 
niezwykle zacięty i przyjemny dla oka, 
dzięki składnej i widowiskowej grze 

„Wypływa” nam kolejny talent sportów wod-
nych. Mieszkający na co dzień w Przeźmie-
rowie, a trenujący w Poznańskim Klubie Mor-

skim LOK – Paweł Sikora zajął drugie miejsce w klasie Laser 
4.7 U-18 podczas odbywających w ostatni weekend września 
Mistrzostw Województwa Wielkopolskiego. Trzy tygodnie 
wcześniej młody żeglarz zdobył również srebro MWW, ale 
w klasie Laser Radial M U-17. Zawody rozgrywane były na 
Jeziorze Kierskim. ~ Ania Lis

Podczas XXX sesji Rady Gminy rozdano nagrody finan-
sowe za udział w XVI edycji Rankingu Sołectw Gminy 
Tarnowo Podgórne. Za zajęcie miejsc 1 – 7 otrzymały je 

sołectwa: Tarnowo Podgórne – 2500 zł, Lusowo – 2000, Prze-
źmierowo – 1500, Baranowo – 1000, Sierosław – 800, Lu-
sówko – 700 i Góra – 600 zł. Nagrody w wysokości 300 zł za 
udział w sportowej rywalizacji otrzymały sołectwa: Sady, Ru-
mianek, Jankowice, Wysogotowo i Chyby. ~ Ania Lis

Wrzesień pełen tartanowych uniesień

obu zespołów, mógł zadowolić nawet 
najbardziej wybrednych koneserów. Po 
szalonej końcówce, spotkanie drużyn 
„środka tabeli”, skończyło się remisem 
5-5.

Ostatni wrześniowy mecz odbył się… 
2 października. No cóż, bywa i tak, 
jednak do rzeczy. Na boisko wybie-
gli obrońcy tytułu, Galacticos, którzy 
w tym sezonie pozostawali bez zwy-
cięstwa. Naprzeciwko nich stawili się, 
bez wykartkowanego Dudy, zawodnicy 
Sportingu, mistrza wiosny. Mecz dosko-
nale ukazał różnicę taktyk obu zespo-
łów. Galacticos, grające wysokim pres-
singiem, kontra Sporting, rozważnie 
broniący na swojej połowie. Ostatecznie 

lider tabeli „poślizgnął się na złotym, 
jesiennym liściu”, a obrońcy tytułu wy-
walczyli pierwsze ligowe zwycięstwo 
(3-1) w sezonie Tartan League 2020.

Na ten moment, po 6 kolejkach, lide-
rem jest 9Trefl, natomiast stawkę zamy-
ka Pavilon.

Zapraszamy do śledzenia Tartan Le-
ague na stronie facebook’owej, gdzie 
znaleźć można szczegółowe rapor-
ty z meczów, ciekawostki o drużynach 
oraz zapowiedzi kolejnych kolejek.

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

Nowy talent Rozdanie nagród

WZP.6721.12.2020
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenów w Batorowie, przy ul. Ste-
fana Batorego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 
283) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgór-
ne Uchwały Nr XXX/475/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie 
przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów w Batorowie, przy ul. Stefana Batorego. 
W związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

stanem epidemii, zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną do-
kumentacją sprawy w siedzibie Urzędu, po wcześniejszym uzgod-
nieniu drogą telefoniczną (tel. 61-8959-236) lub drogą elektroniczną, 
po uprzednim wysłaniu prośby na adres: wzp@tarnowo-podgorne.pl 
oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Tarnowo Podgórne, pod adresem: http://bip2.tarnowo-pod-
gorne.pl. 

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją spra-
wy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strate-
gicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać 
na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 
62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 20 listopada 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.
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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/

WZP.6721.13.2020
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Rzemieślni-
czej i Magazynowej w Przeźmierowie

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. 
poz. 293) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283) zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr XXX/476/2020 
z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie 
ul. Rzemieślniczej i Magazynowej w Przeźmierowie

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. 61-8959-236) 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 spra-
wy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strate-
gicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać 
na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 
62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 20 listopada 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.

Mamy medalistę Mistrzostw Polski Młodzików!  

W dniach 4-6 września w Sierakowie barwy Tarnowa Podgórnego reprezentowało dwoje zawodników – Julia Kucemba 
i Michał Bonk. Bardzo dobre występy zaliczył Michał, który zdobył brąz indywidualnie oraz srebro w parach (startu-
jąc razem z Dominikiem Dutkiewiczem ze Startu Gostyń).

~ PK

Przez pandemię, która w marcu zatrzymała między inny-
mi rozgrywki sportowe, rywalizacja indywidualna se-
niorów dopiero w weekend 18-20 września mogła po-

nownie w pełni zadowolić graczy i obserwatorów, których 
z uwagi na aktualne obostrzenia nie mogło być zbyt wielu. 
W Jubileuszowym turnieju w Tarnowie Podgórnym udział 
wzięło 27 zawodniczek i 42 zawodników.

Kręglarze i kręglarki Alfy pokazali się z dobrej strony, do 
finałów awansowało ich 12. Padło kilka bardzo dobrych re-
zultatów, a rywalizacja o miejsca na podium toczyła się do 
samego końca. Mogło się więc podobać. W turnieju o Puchar 
Alfy-Vector, który na stałe wpisał się jako arena ostatniej ry-
walizacji w Grand Prix Polski, zwyciężyli Patrycja Grze-
lak z Dziewiątki-Amica Wronki i Jakub Osiewicz ze Startu 
Gostyń. Szczególnie wśród pań o miejsca na podium była za-
cięta rywalizacja do ostatnich rzutów. Udział w niej wzięły: 
prowadząca po eliminacjach Barbara Gandecka, Julia Bro-
dziszewska i wspomniana już Patrycja Grzelak. Ostatecznie 
Grzelak wygrała, na drugim miejscu była jej koleżanka klu-
bowa z Wronek Julia Brodziszewska, a liderka eliminacji spa-
dła na miejsce trzecie. Tuż za podium uplasowały się nasze 
zawodniczki: 4. – Marta Strzelczak i 5. – Iza Torka.   Barbara 
Gandecka, reprezentująca Dębinki Gdańsk, wygrała klasyfi-
kację łączną Grand Prix Polski. Na drugim miejscu rywaliza-
cję zakończyła Agata Banaszak z Czarnej Kuli Poznań, a na 
miejscu trzecim – Nicoletta Dudziak z Polonii 1912 Leszno. 
Najlepszą zawodniczką Alfy w całym cyklu została Dominika 
Zygarłowska, która uplasowała się na 7. miejscu. 

25. Puchar Alfy-Vector

Wśród panów wspomniany Jakub Osiewicz wygrał dość 
pewnie, choć drugi w turnieju Tomasz Masłowski z miejsco-
wej Alfy-Vector w finale mocno „odpalił” (632) i gdyby nie 
straty po eliminacjach mogło być jeszcze ciekawiej. Na miej-
scu trzecim Leszek Torka, również z klubu z Tarnowa Pod-
górnego.

W klasyfikacji GPP wśród panów zdecydowanie wygrał Ja-
kub Osiewicz. O dwa niższe stopnie podium rywalizacja to-
czyła się pomiędzy czwórką zawodników Alfy… Ostatecznie 
skład podium uzupełnili – Tomasz Masłowski na miejscu dru-
gim i Jarosław Bonk na miejscu trzecim, Dawid Strzelczak 
skończył turniej na 4., a Leszek Torka na 5. 

W całym cyklu GP wzięło udział blisko 150 zawodniczek 
i zawodników. Wszystkie wyniki do podejrzenia na stronie: 
http://kregle.net/

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Od lewej: II Zastępca Wójta (także zawodnik Alfy Vector) Piotr Kaczma-
rek,  Tomasz Masłowski (Alfa Vector), zwycięzca Jakub Osiewicz (Start 
Gostyń), Leszek Torka (Alfa Vector), Prezes Alfy Vector Piotr Nowak
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WZP.6721.15.2019
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. 
Technicznej w Sadach.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2020 r. poz. 293 z póżn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283) zawiada-
miam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. 
Technicznej w Sadach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
w dniach od 28 października 2020 r. do 27 listopada 2020 r.

W związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
stanem epidemii, zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną do-
kumentacją sprawy w siedzibie Urzędu, po wcześniejszym uzgodnie-
niu drogą telefoniczną (tel. 61-8959-230) lub drogą elektroniczną, po 
uprzednim wysłaniu prośby na adres: wzp@tarnowo-podgorne.pl oraz 
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gmi-
ny Tarnowo Podgórne, pod adresem: http://bip2.tarnowo-podgorne.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie pla-
nu miejscowego, odbędzie się w dniu 16 listopada 2020 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.16:00.

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

Uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Pod-
górne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne lub w formie 
elektronicznej, w szczególności pocztą elektroniczną (na adres wzp@
tarnowo-podgorne.pl) 

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 
grudnia 2020 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarno-
wo Podgórne.

WZP.6721.14.2019
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących 
obszary w Przeźmierowie.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 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 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283) zawiada-
miam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obsza-
ry w Przeźmierowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
w dniach od 28 października 2020 r. do 27 listopada 2020 r.

W związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
stanem epidemii, zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną do-
kumentacją sprawy w siedzibie Urzędu, po wcześniejszym uzgodnie-
niu drogą telefoniczną (tel. 61-8959-230) lub drogą elektroniczną, po 
uprzednim wysłaniu prośby na adres: wzp@tarnowo-podgorne.pl oraz 
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gmi-
ny Tarnowo Podgórne, pod adresem: http://bip2.tarnowo-podgorne.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie pla-
nu miejscowego, odbędzie się w dniu 2 listopada 2020 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.16:00.

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

Uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Pod-
górne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne lub w formie 
elektronicznej, w szczególności pocztą elektroniczną (na adres wzp@
tarnowo-podgorne.pl) 

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 
grudnia 2020 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarno-
wo Podgórne.

WZP.6721.12.2018
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie Podgórnym – 
część wschodnia.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283) za-
wiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie Podgórnym 
– część wschodnia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
w dniach od 16 listopada 2020 r. do 10 grudnia 2020 r.

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. 61-8959-236) 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.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego, odbędzie się w dniu 23 listopada 2020 r. w sie-
dzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.16:00.

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

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za 
pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 700  
z późn. zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 
grudnia 2020 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.
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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: 13.10.2020 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:  fot. Łukasz Duda

Caritas Przeźmierowo składa serdeczne podziękowanie Pani Izoldzie i Euge-
niuszowi Durh za przekazane w formie darowizny owoce. Przetwory z brzo-
skwiń, porzeczki i borówki za każdym razem przypominać nam będą Wasze  

wielkie otwarte serca.

Fundacja „Oczy Szeroko Otwarte” składa serdeczne podziękowanie dla Koła 
Seniora w Przeźmierowie za wsparcie finansowe w kwocie 350 zł. Pozyskane 
środki przeznaczone zostaną na wskazany cel.

Koleżance Karolinie Junik
Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci ojca

                    składają :
Dyrekcja , nauczyciele i pracownicy

Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów
                w  Baranowie

Koledze Jackowi Szewczyńskiemu
Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci ojca 

                    składają :
Dyrekcja , nauczyciele i pracownicy

Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów
                w  Baranowie

Dziękuję wszystkim,  
którzy dzielili ze mną smutek i żal,  

uczestniczyli we mszy św. o 
raz ceremonii pogrzebowej mojego taty

śp. Jana Greka

Kinga Grek-Kowalczyk

DAM PRACĘ
• Przeźmierowo. Mężczyznę do 
prac ogrodowo-porządkowych 2-3 
razy w tygodniu przyjmę, tel. 601 
735 194
• Salon Fryzjersko-Kosmetyczny 
zatrudni fryzjera/fryzjerkę. Praca 
w Przeźmierowie, tel. 609 660 208 

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

• Zaopiekuję się dzieckiem lub 
dziećmi w pełnym wymiarze go-
dzin. Posiadam doświadczenie. 
Tel. 533-696-051 
• Poszukuję pracy w ogrodnictwie 
lub innej - 575 518 345
• Wykonam wszystkie prace ogro-
dowe. Tel. 667 069 745.
• Potnę drewno, tel 667 069 745

• Zaopiekuję się dzieckiem w peł-
nym wymiarze godzin. Posiadam 
doświadczenie. Tel 507-214-743
• Podejmę się prac ogrodniczych, 
tel. 503 008 671
• Szukam pracy. Jestem rzetelny, 
odpowiedzialny - 575 518 345
• Emeryt , doświadczenie wywrot-
ka szuka pracy  694-043-808

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci MĘŻA naszej koleżanki  

 Alicji Kowalskiej
 

Rodzinie i bliskim wyrazy szczerego współczucia
składają

Koleźanki i koledzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Tarnowie Podgórnym

Podziękowania

„Cóż zostało nam dzisiaj?
Wspomnienia, ten czas, te chwile...

To dużo czy może niewiele?
Aż tyle... czy tylko tyle?”

Naszej Koleżance Paulinie Dyks 
i jej najbliższym

serdeczne wyrazy współczucia  
z powodu śmierci Mamy

składa dyrekcja, nauczyciele i pracownicy ze Szkoły 
Podstawowej im. A. Fiedlera w Przeźmierowie

Ci, których kochamy, nie umierają nigdy,  
bo miłość to nieśmiertelność.

    Emily Dickinson

Pani  Kindze Grek-Kowalczyk
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Dowbora 

Muśnickiego w Lusowie
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Ojca 

składają
Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusza Czajka  

z pracownikami Urzędu Gminy
Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba z Radnymi, 

Dyrektorzy i pracownicy gminnych placówek oświatowych 
oraz Sołtysi
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~ artykuł sponsorowany

Jankowicka Fabryka Czekolady Stollwerck 
rozpoczęła swoją działalność 7 października 
1995 roku. Była to jedna z  pierwszych fabryk 
wybudowana w tym rejonie. W czasie tych 25 
lat zakład produkcyjny w Jankowicach 
zmieniał właścicieli dwukrotnie: 
na początku działał jako 
Stollwerck, od 2002 roku 
firma zmieniła nazwę 
na Kraft Foods, na-
tomiast od 2012 
roku właścicielem 
jest Mondelez 
International.

Budowa fabry-
ki rozpoczęła się 
w marcu 1995 roku. 
W międzyczasie roz-
począł się proces re-
krutowania pierwszych 
pracowników fabryki, który 
odbywał się także przy wsparciu 
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym. Za-
ledwie siedem miesięcy od rozpoczęcia prac 
budowlanych ruszyła produkcja czekolady. 
Dziś w fabryce zatrudnionych jest 300 pra-
cowników, wśród których znajduje jest spora 

grupa osób, która pracuje w niej od samego 
początku.

W początkowych latach istnienia fabryki produ-
kowała ona głównie czekolady Alpen Gold. 

Przez lata asortyment się zmieniał – 
w Fabryce Czekolady w Janko-

wicach pojawiały się znane 
na całym świecie marki 

należące do Mondelez 
International, takie 
jak: Milka, Cadbury 
czy Cote D’or. Dziś 
Jankowicka fabryka 
z uwagi na produko-
wane w niej wyroby 

jest jednym ze stra-
tegicznych zakładów 

produkcyjnych w łańcu-
chu dostaw Mondelez 

International. 

Z okazji tego jubileuszu pragniemy 
podziękować szczególnie naszym 

pracownikom za lata wspólnej pracy i rozwijania 
fabryki. Dziękujemy również władzom Gminy 
Tarnowo Podgórne oraz naszym lokalnym 
partnerom biznesowym za owocną współpracę 
w czasie tych 25 lat.

MONDELEZ ŚWIĘTUJE 25-lecie 
Fabryki Czekolady w Jankowicach
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~ reklamy

Poszukujemy osoby chętnej do podjęcia prac sprzątających  
w biurach, halach i pomieszczeniach socjalnych naszej firmy, 

mieszczącej się  przy ulicy Dąbrowskiego, na wysokości granicy 
Poznania. Możliwa konieczność wykonywania drobnych prac 

ogrodowych. Praca na umowę zlecenie.
Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wypracowanej kwoty.

Do 6 godzin dziennie lub jak zajdzie potrzeba więcej.  
Praca od 8:00 rana, od poniedziałku do piątku.

Istnieje możliwość pracy również w soboty.
Informacje prosimy wysyłać na adres:

gosia.gru82@gmail.com, tel.  607 940 872

PRANIE DYWANÓW, TAPICERKI 
MEBLOWEJ I SAMOCHODOWEJ, 

SPRZĄTANIE DOMÓW, MIESZKAŃ, 
BIUR, TRANSPORT
698 619 591

kontakt@perfectshine.com.pl

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832

Sprzątanie grobów  
na 1 listopada  

oraz opieka całoroczna
517 451 386 

amati.kontakt@gmail.com

DO WYNAJĘCIA 
POKÓJ Z KUCHNIĄ

2-osobowy
Przeźmierowo

TEL. 573-437-608

Transkrypcja, przepisywanie  
oraz wpisywanie danych

kom. 517 451 386 
amati.kontakt@gmail.com

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.

603 635 878

MYCIE OKIEN
Eko 21Dom

 SPRZĄTANIE

www.ekodom21.pl

  biur    domów   firm

Profesjonalne i kompleksowe

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

535 867 490

• nowe instalacje
• przeróbki
• remonty

PSYCHOLOG
ZABURZENIA LĘKOWE
www.malgorzataremlein.pl

660 140 488

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.
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

KOREPETYCJE 
z J. POLSKIEGO
Przygotowanie do matury

Egzaminator OKE

Tel. 518 549 824

DO WYNAJĘCIA
PIĘTRO DOMU
Zakrzewo/Lusowo 

ok. 150 m2

- na mieszkanie lub
- pokoje pracownicze

Tel. 501 469 007

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

Drzewa
i krzewy ozdobne

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 601 850 706

Artykuły
ogrodnicze

CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER

509 879 621
Lusowo, Nowa 45

PIANINO SPRZEDAM
Rönisch polskrzydło

693 868 731
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~ praca

Zatrudnienie w stabilnej firmie w oparciu o umowę o pracę

Konkurencyjne wynagrodzenie od 4100 do 5000 pln brutto

Możliwości rozwoju dzięki polityce rekrutacji wewnętrznych 

Dofinansowanie do opieki medycznej oraz karty Multisport

Dodatek na dojazdy do pracy

Premie miesięczne uzależnione od wyników i absencji

PPraca w systemie 3-zmianowym od poniedziałku do piątku

Miłą atmosferę w pracy

Co oferujemy?

W związku z uruchamianiem nowego projektu, do naszej fabryki w Sadach, poszukujemy 
kandydatów na stanowisko:

Operator linii produkcyjnej

Jesteśmy jednym z największych światowych dostawców branży 
motoryzacyjnej. Zatrudniamy ponad 150 000 pracowników w 29 
krajach. Współpracujemy z ponad 50 wiodącymi producentami 
samochodów, by przesuwać granice technologii, wspierając 
innowacyjne myślenie światowej klasy procesami produkcyjnymi.

515 056 213 Zainteresowany?
Zadzwoń i dowiedz się więcej:
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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)

DRUGA LOKALIZACJA! 
GH DĄBRÓWKA, ul. Poznańska 31

(naprzeciwko Biedronki)
pralnia@pralniabubbly.pl • www.pralniabubbly.pl

tel. 882 70 99 88

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

ZaCzyszczone.pl

511 150 506
zaczyszczone@zaczyszczone.pl

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

• paneli fotowoltaicznych

kom. 602 659 208

ODZIEŻ UŻYWANA
z wieszaka

ul. Łanowa 24
Przeźmierowo 11:00 - 17:00

SPRZEDAŻ NA KG

GODZ. OTWARCIA:

KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 
TARNOWO LUB LUSOWO
TEL. 600 207 510

Infuzja tlenowa - nowy zabieg
Tarnowo Podgórne 62-080, Plac Margaretek 17/1

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

(Osiedle Zielony Gród)
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ZAP�SZA DO RESTAU�CJI

PRZYTULNE I �ME�LNE WNĘTRZE
MENU NA BAZIE LO�LNYCH PRODUKTÓW

SŁODKIE UPOMINKI DLA GOŚCI

WTOREK - NIEDZIELA 13:00 – 20:00

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

WWW.PALACJASMINOWY.PL

za 49 zł++ +

28.10 – 15.11.2020 r.

Rezerwacje już możliwe przez stronę
www.restaurantweek.pl

PRZYSTAWKA DANIE
GŁÓWNE

DESER MARTINI
FIERO
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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

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)

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24hUSŁUGI
DEKARSKO-BLACHARSKIE

naprawy i remonty
dachów • balkonów • tarasów

666 072 710

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

Podnośniki
koszowe

tel. 608 443 604

Wycinanie
i przycinanie drzew

KOMPLEKSOWE USŁUGI 
SPRZĄTAJĄCE

tel. 665 255 105
e-mail: j-ordo-s@wp.pl

PODNAJMĘ 
STANOWISKO FRYZJERSKIE 

W LUSOWIE
TEL. 609 995 298

DO WYNAJĘCIA 
Dwupokojowe mieszkanie 

w Sadach
tel. 729 910 661

ZAMIANA DZIAŁKI
3 działki w Łosinie k/Słupska

(17 km od morza, o pow. ok. 0,16 ha każda)
z możliwością prowadzenia nieuciążliwej działalności gospodarczej

zamienię na działki w Tarnowie Podgórnym 
lub okolicy o podobnej powierzchni

Informacje: 607 070 300

PROFESJONALNE I KOMPLEKSOWE  

UKŁADANIE KOSTKI
Krótkie terminy realizacji

Tel. 793 474 303

Poszukuję korepetytora:
- z wykształceniem pedagogicznym
- dla dzieci w wieku szkoły podstawowej
- z dojazdem do domu (na terenie gminy)

tel.: 515 766 049

Czy potrzebujesz pomocy 
w sprawach administracyjnych?

Reprezentujemy osoby fizyczne 
i prawne w urzędach, starostwie, ZUS

Zadzwoń lub napisz:
tel.: 505 211 409
e-mail: postea@o2.pl

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

PSYCHOLOG
ZABURZENIA LĘKOWE
www.malgorzataremlein.pl

660 140 488
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Nowe instalacje
Modernizacja i remont

Usuwanie usterek
Pomiary

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

tel. 691 494 447

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

UL. ROLNA 8

600 45 37 27

COVERY KLINKIEROWE  
NIE TYLKO NA DACH , TEŻ NA  ELEWACJĘ
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COVERY KLINKIEROWE
NIE TYLKO NA DACH, TEŻ NA  ELEWACJĘ

 

BRUKARSTWO
KOMPLEKSOWO

514 676 041

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

tel. 694 99 88 21
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Gabinet Psiej Urody

Profesjonalne studio dla psów i kotów
oraz butik z akcesoriami

ZAPISYTELEFONICZNE

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

ZAPRASZAMY

DO SALONU!

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

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

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

O szczegóły pytaj sprzedawcę.

Godziny otwarcia
Pn.-Pt. 900-1700

Sobota 900-1400

ul. Rynkowa 1
62-081 Przeźmierowo
kom.: 790 390 299

OKNA I DRZWI

                       513 035 741
Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 41

www.wist.poznan.pl

• Rolety - naprawa
• Moskitiery
• Roletki
 
• Szyby - wymiana
   materiałowe

WISTkom.

RABAT NA 
DOSZCZELNIANIE OKIEN

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

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

REJESTRACJA POJAZDÓW: 
- GMINA TARNOWO PODGÓRNE
- GMINA ROKIETNICA TEL. 514 081 996

tel.tel.  665 062 008665 062 008

SprzedamSprzedam
drewno na opał! drewno na opał! 

Pocięte, suche (długość ok. 25 cm).
Idealne do pieca bez rąbania, 

pakowane w skrzynki – cena za skrzynkę  
(ok. 1,5 metra przestrzennego) to 120 zł  

– rozpałka GRATIS!
Transport, załadunek i rozładunek - gratis! 

Możliwość negocjacji cen!

MYCIE OKIEN
kom. 517 451 386 

amati.kontakt@gmail.com
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NAUKA
JAZDY

Jeździmy nową
KIA RIO

66 44 99 032

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

CIEPŁE OKNA

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

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

PROMOCJA!NAPRAWA,  

REGULACJA 
OKIEN I ROLET,
WYMIANA SZYB

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

 

ROLETY  
ZEWNĘTRZNE

ALUMINIOWE,
OCIEPLANE

ROLETKI  
MATERIAŁOWE

ROLETKI „DZIEŃ-NOC”
MOSKITIERY

www.dobreokna.poznan.pl

 
 

RATY BEZ PIERWSZEJ WPŁATY

GARNITURY - MARYNARKI - SPODNIE - KOSZULE - KURTKI - BUTY

SALON
MODY 
MĘSKIEJ

TARNOWO PODGÓRNE 
UL. POZNAŃSKA 100B  

KOM. 697 703 200

CZYNNE:
PN-PT 11-199, SOB 10-14

SZEROKI ASORTYMENT ODZIEŻY MĘSKIEJ W ATRAKCYJNYCH CENACH

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

TWÓJ DOMOWY
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy

szybko • czysto • solidnie

NOWY SALON OPTYCZNY 

UL.SZKOLNA 2B, ROKIETNICA

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

NA OPRAWKI

RABAT

CZYSZCZENIE 

603 635 878

dywany
fotele

MYCIE
elewacji
dachówki

kostki bruk.
ogrodzeń

wykładziny
krzesła

Eko 21Dom
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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

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

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

PSYCHOLOG
www.malgorzataremlein.pl

tel. 660 140 488

ASERTYWNOŚĆ

CHIŃSKIE CENTRUM HANDLOWE

Tarnowo Podgórne, Poznańska 40D
Godziny otwarcia:

od poniedziałku do soboty 9.00-19.00

NISKIE CENY! 
DOBRA JAKOŚĆ! 
DUŻY WYBÓR!

ZAPRASZAMY!

Chroń siebie i bliskich.  
Zostań w domu!

REJESTRACJA POJAZDÓW
517 451 386, amati.kontakt@gmail.com
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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

PSYCHOLOG

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

KÄRCHER

609 036 745

Pranie oraz czyszczenie
dywanów, wykładzin,
mebli tapicerowanych

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

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

• Reportaże
• Kursy fotogra�i

605 188 010
kxrx@wp.pl

www.krfoto.pl

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

www.stomatologialusowko.pl

Czynne od poniedziałku do soboty

Zapraszamy

Pełen zakres usług!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
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