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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!

Nasza rzeczywistość wygląda teraz inaczej – bardziej wir-

tualnie! Inaczej, ale równie dobrze. Dlatego zapraszam 

do korzystania z wirtualnej oferty wydarzeń kultural-

nych oferowanych przez GOK SEZAM, Pałac Jankowice,  

Bibliotekę i Muzeum. Teraz sceną jest internet, a miejsca 

na widowni wystarczy dla nas wszystkich.

I cieszmy się z tego, co mamy. Wychodźmy na spacer, po-

dziwiajmy piękne kolory jesieni! Odkrywajmy nowe pa-

sje, rozwijajmy zainteresowania. I rozmawiajmy ze sobą 

– telefonicznie, internetowo. Bądźmy ze sobą w kontakcie!  

I myślmy pozytywnie!

~ Agnieszka Rzeźnik, Redaktor naczelna

Jeszcze będzie zielono

Na terenie naszej Gminy trwa akcja sadzenia drzew 
w ramach akcji „30 drzew na 30-lecie Samorządu 
Gminnego”. 

Przypomnijmy: do wspólnego działania mieszkańców za-
prosiła Gmina Tarnowo Podgórne. Do końca sierpnia mo-
gli oni wskazywać przestrzenie publiczne, w których chcie-
liby zasadzić drzewo. Co więcej, zgłaszający mogli wybrać 
z przygotowanej przez urzędników listy gatunek drzewa lub 
krzewu tak, by najbardziej ich zdaniem pasował on do otocze-
nia. Zgłoszenie było jednocześnie zobowiązaniem do pomocy 
w opiece nad tym drzewem.

Propozycje zostały zweryfikowane, a pierwsze nasadzenia 
właśnie się rozpoczęły. Każde drzewo otrzymało okoliczno-
ściową tabliczkę. W naszej Gminie na wiosnę zrobi się jeszcze 
bardziej zielono.  ~ ARz



listopad  2020 | sąsiadka~czytaj |    3

~ 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

Niestety statystyki w naszej Gminie są nadal 
bardzo niepokojące – liczba mieszkańców, 
u których potwierdzono zakażenie korona-

wirusem rośnie. Dlatego gorąco apeluję o zachowa-
nie zasad bezpieczeństwa: dystans społeczny, dezyn-
fekcje i zakrywanie nosa i ust. Dziękuję za Państwa 
zrozumienie i dbałość o siebie nawzajem.

Dużym wyzwaniem jest nauka zdalna w szkołach 
podstawowych i ponadpodstawowych, dlatego po-
zostaję w stałym kontakcie z dyrektorami placówek 
szkolnych i przedszkolnych. Odbywamy cykliczne 
zdalne spotkania i na bieżąco monitorujemy sytu-
ację. Wszystkim dzieciom, których rodzice i opieku-
nowie zgłosili taką potrzebę, wypożyczyliśmy sprzęt 
komputerowy (laptopy i tablety) – część z tego 
sprzętu to dotychczasowe wyposażenie szkół, część 
została zakupiona z programu rządowego, a cześć 
została przekazana szkołom nieodpłatnie przez 
przedsiębiorców. Bardzo proszę o kontrolowanie 
postępów w nauce i sygnalizowanie wychowawcom 
wszelkich problemów i spostrzeżeń. 

Pamiętajmy jednocześnie, że długotrwała izolacja 
dzieci i brak możliwości kontaktu z rówieśnikami 
może powodować przygnębienie, a nawet depresję, 
dlatego obserwujmy czujnie nasze dzieci. Przypo-
minam też, że w szkołach podstawowych pracują 
świetlice dla dzieci, których rodzice/opiekunowie są 
zaangażowani w walkę z pandemią. Gminne przed-
szkola i oddziały przedszkolne pracują stacjonar-
nie. Mam jednak świadomość, że sytuacja w każdej 
placówce zmienia się bardzo dynamicznie – z uwa-

gi na potwierdzone zakażenia wśród nauczycieli lub 
dzieci cześć grup ma zawieszane zajęcia, część grup 
jest łączona itp. Dlatego apeluję, by jeśli to możli-
we, zostawiać dzieci w domach.  

Już w marcu powstał, pracujący do dzisiaj, Ze-
spół pomocowy. Kieruje nim I Zastępca Wójta Ewa 
Noszczyńska-Szkurat. Cieszę się, że w tej kwestii po-
łączyliśmy nasze siły z organizacjami pozarządowy-
mi i wolontariuszami m.in. z Fundacją Mój Mount 
Everest, Fundacją Inspiria i grupą Widzialna Ręka 
Tarnowo Podgórne. Jeżeli mają Państwo jakiekol-
wiek potrzeby w związku z pandemią (zrobienie za-
kupów, wyprowadzanie psa, odbiór lekarstw, itp.) 
lub znają Państwo osoby w potrzebie, a które z róż-
nych powodów nie chcą same prosić o pomoc, to 
proszę o kontakt z Zespołem.

Przypominam, że obecnie na specjalnych zasa-
dach funkcjonuje Urząd Gminy. Część pracowni-
ków pracuje w trybie zdalnym, a klientów obsługuje-
my w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach. 
Dlatego, dla Państwa wygody, bardzo proszę o wcze-
śniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy i umówie-
nie wizyty. Polecam także korzystanie z platform 
eUrząd i ePUAP, a także sprawdzanie naszej strony 
internetowej i gminnego facebooka. 

Bardzo proszę o solidarność międzyludzką. Proszę 
– dbajmy o siebie nawzajem. 

~ Tadeusz Czajka
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
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Sprawdź,  
co się dzieje  

w Twojej  
miejscowości

Baranowo
Posiadamy pozwolenie na budowę ul. Letniskowej

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

Trwa opracowanie projektu przebudowy ul. Platy-
nowej oraz skrzyżowania Szamotulska/Kasztanowa/
Platynowa.

Trwa remont dachu szkoły podstawowej

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

Ceradz Kościelny
Posiadamy pozwolenie na budowę ul. Orła

Ogłoszono ponowny przetarg na wybór wykonawcy 
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 
rowerowej do granicy z Gminą Kaźmierz

Trwa opracowanie dokumentacji dla budowy dróg na 
osiedlu „Opałki”– I etap (ul. Promykowa, Gorąca, Cie-
pła, Upalna)

Jankowice
Zakończono budowę oświetlenia ścieżki rowerowej w 
kierunku Lusówka

Kokoszczyn 
Trwa procedowanie przez Starostwo wniosku o zezwo-
lenie na  budowę II etapu ścieżki pieszo-rowerowej łą-
czącej Kokoszczyn z Tarnowem Podgórnym

Lusowo
Trwa procedowanie przez Starostwo wniosku o po-
zwolenie na budowę ul. Kukułki.

Otrzymaliśmy pozwolenie na budowę kolejnego od-
cinka ul. Zielnej

Lusówko
Trwają czynności odbiorowe budowy II etapu ścieżki 
pieszo-rowerowej do Sierosławia.

Wydział Podatków Lokalnych przypomina
16 listopada przypada termin płatności:
• IV raty podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
• XI raty podatku od nieruchomości od osób prawnych,
• IV raty podatku rolnego,
• IV raty podatku leśnego od osób fizycznych,
• XI raty podatku leśnego od osób prawnych,
•  X raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za miesiąc listopad br.

Zgodnie z art. 12 § 5 ustawy Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1325 ze zm.), gdy termin płatności przypada na sobotę lub 
dzień ustawowo wolny od pracy, termin płatności przesuwa się na następny 

dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Stąd w tym roku, w listopadzie (podob-
nie jak to było w marcu) następuje przesunięcie terminu płatności rat podatków z 15 
(niedziela) na 16 (poniedziałek) listopada.

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

W związku ze stanem epidemii nadal pozostaje zawieszony pobór podatków 
przez sołtysów. 

Obecnie najbezpieczniejszym sposobem regulowania należności podatkowych 
jest dokonanie przelewu bankowego na konto podane w decyzji podatkowej. Prosi-
my dla wspólnego bezpieczeństwa wybierać (w miarę możliwości) taką formę trans-
akcji bezgotówkowej.

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

~ Jarosław Kabaciński, Wydziału Podatków Lokalnych

Sztormem 
wygrała!
Mieszkanka Gminy Tarno-

wo Podgórne Julia Mróz 
wygrała odcinek „Szan-

sy na Sukces. Opole 2021” – kultowe-
go programu telewizyjnego. Brawu-
rowo wykonała utwór „Sztorm” Cleo. 
Julia wystąpi w odcinku finałowym, 
który wyłoni uczestnika koncertu De-
biuty na przyszłorocznym Krajowym 
Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. 

Julka, gratulujemy i trzymamy 
mocno kciuki za Twoją karierę!

~ ARz
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W Urzędzie Gminy Tarnowo 
Podgórne, 6 listopada podpi-
sana została umowa na budo-

wę kolejnych budynków komunalnych. 
– W Sadach przy ul. Jeżynowej wybudu-
jemy dwa budynki – mówi Wójt Tadeusz 
Czajka. – Mam nadzieję, że prace będą 
realizowane zgodnie z harmonogramem 
i osiem rodzin zamieszka tam pod koniec 
przyszłego roku.

Koszty budowy pokrywa w całości 
Gmina Tarnowo Podgórne. Wynoszą 
one ponad 1,7 mln zł. ~ ARz

Odbiór liści
Przy naszych posesjach, na terenach publicznych rosną 

drzewa, z których jesienią spadają liście. Wielu z nas 
samodzielnie je sprząta i wrzuca do prywatnych pojem-

ników na BIO odpady. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, 
Gmina oferuje bezpłatne, biodegradowalne worki. 

Celem tej akcji jest pomoc właścicielom, administratorom 
i dozorcom w pozbyciu się liści opadających na teren chod-
nika, jezdni czy też posesji z drzew, znajdujących się na tere-
nie użyteczności publicznej. Zebrane liście należy gromadzić 
w specjalnych workach i ustawić je obok pojemnika na odpa-
dy BIO (kolor brązowy), w dniu odbioru bioodpadów z danej 
ulicy i posesji zgodnie z dotychczasowym harmonogramem. 

Uwaga: worki otrzymać mogą osoby, które sprzątają teren 
publiczny przed swoimi domami. 

Odbierane będą wyłącznie worki biodegradowalne firmy 
BioBag. Worki możemy pobrać w następujących miejscach: 

•  Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, bud. C, ul. Poznańska 94, 
Tarnowo Podgórne, Wydział Infrastruktury Kubaturowej 
i Ochrony Środowiska

•  Filia Urzędu Gminy Przeźmierowie ul. Rynkowa 75 C (Pa-
saż)

•  Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM, ul. Zachod-
nia 4, Tarnowo Podgórne – Dział Czystości i Porządku

~ Wikoś

Nowe mieszkania komunalne

Apel  
do ozdrowieńców 
Chorowałeś na Covid-19  i już jesteś zdrowy? – Oddaj 

osocze i pomóż wyzdrowieć innym! 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-

twa apeluje do ozdrowieńców o oddawanie osocza – osocze 
od takich osób zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać 
leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi ży-
ciu objawami zakażenia. 

Mogą to zrobić osoby, które: 
•  przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone 

i czują się zdrowe, lub osoby, które przeszły bezobjawo-
we zakażenie wirusem SARS-CoV-2 - dysponują wyni-
kiem badania RNA SARS-CoV-2, który potwierdził zaka-
żenie lub wynikiem przeciwciał anty-SARS-CoV-2,

• są w wieku 18-65 lat i nie chorują przewlekle,
•  nie otrzymały w przeszłości transfuzji krwi lub jej skład-

ników.

Osoby, które spełniają powyższe warunki prosimy o prze-
słanie pozytywnego wyniku potwierdzającego zakażenie na 
maila: ozdrowieniec@rckik.poznan.pl 

Pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Poznaniu skontaktują się ze zgłaszającym i prze-
prowadzą wywiad telefoniczny. Potem umówią termin odda-
nia osocza (uwaga – nie ma możliwości oddania osocza bez 
wcześniejszego wywiadu i bez umówionego terminu)

Uwaga – do niedawna fakt bycia kiedykolwiek w ciąży dys-
kwalifikował do oddania osocza. Teraz, zgodnie z informacja-
mi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, 
kobiety, które kiedykolwiek były w ciąży, mają wykonywane 
dodatkowe badanie poziomu przeciwciał i jego wynik przesą-
dza o możliwości oddania osocza.

Warto też zapoznać się z wytycznymi dot. oddawania krwi 
i jej składników w czasie pandemii – więcej szczegółów moż-
na znaleźć na stronie www.rckik.poznan.pl 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Dział Dawców – tel. 61 886 33 54, pon – pt w godz. 7.30 – 

14.30; ozdrowieniec@rckik.poznan.pl  ~ ARzPierwsze worki już zostały zapelnione!
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Zakończono budowę oświetlenia ścieżki rowerowej na 
ul. Jankowickiej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla kon-
tynuacji ścieżki/chodnika na ul. Rozalińskiej.

Trwa budowa chodnika i miejsc postojowych na ul. Do-
piewskiej (przy przedszkolu)

Zawarliśmy umowę z wykonawcą na budowę kolejne-
go etapu oświetlenia na os. Morskim

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

Przeźmierowo
Posiadamy zezwolenie na wykonanie nawierzchni ul. 
Leśnej (od ul. Rynkowej do istniejącej nawierzchni z 
kostki w okolicy ul. Folwarcznej); złożyliśmy wniosek 
o dofinansowanie tego zadania z Funduszu Dróg Sa-
morządowych; trwa uzgadnianie z PSG terminu prze-
budowy gazociągu;   

Trwa przetarg na budowę Centrum Integracji Obywa-
telskiej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na prze-
budowę ul. Olszynowej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na prze-
budowę ul. Sosnowej

Trwa opracowanie dokumentacji na budowę ul. Zacisze

Sady
Trwa przetarg na budowę budynków komunalnych 
przy ul. Jeżynowej

Trwa opracowanie projektu boiska wielofunkcyjnego

Ponowiliśmy procedurę wyboru wykonawcy oświetle-
nia na sięgaczu z ul. Lusowskiej – poprzedni wykonaw-
ca odstąpił od umowy

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

Trwa rewitalizacja Pałacu 

Trwa opracowanie projektu odwodnienia ul. Prostej

Swadzim
Trwa budowa dróg osiedlowych

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

Podpisano umowę z wykonawcą na budowę ul. Zbo-
żowej

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

Otwarto oferty w przetargu na budowę Centrum Inte-
gracji Obywatelskiej.

Zawarto umowę na opracowanie projektu Termalnego 
Parku Zdrowia

Wysogotowo
Trwa opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. 
Batorowskiej

Otrzymaliśmy zezwolenie na przebudowę ul. Pszennej.

Szanowni użytkownicy gospodarstw rolnych! Szanowni Rolnicy! Jak wiecie na 
terenie całego kraju od 1 września realizowany jest Powszechny Spis Rolny. Po-
trwa on do 30 listopada 2020 r. Spis rolny jest jedynym badaniem, które pozwala 

pozyskać kompleksowe dane na temat rolnictwa. Informacje zebrane w spisie są po-
trzebne, żeby ocenić stan polskiego rolnictwa i móc kształtować politykę rozwoju wsi 
i rolnictwa w Polsce, jak i w naszych małych ojczyznach, jakimi są gminy. Dane ze-
brane w spisie rolnym służą m.in. do opracowania programów rozwojowych polskie-
go rolnictwa i obszarów wiejskich, realnie przekładają się na wielkość środków, które 
Polska otrzymuje na programy rozwojowe dla rolnictwa.

To wyjątkowa edycja spisu rolnego, bo prowadzona w warunkach epidemii. Dlate-
go zwracamy się do wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych, zamieszkałych 
na terenie naszej Gminy, zwłaszcza do tych, którzy jeszcze nie wzięli udziału w Po-
wszechnym Spisie Rolnym: Weźcie udział w spisie korzystając z metody samospisu 
internetowego (podstawowa metoda). Wspólnie wykażmy się poczuciem odpowie-
dzialności społecznej oraz zrozumieniem zasady bycia obecnym w życiu kraju i lokal-
nej społeczności. Przekazując dane o swoim gospodarstwie miejmy wpływ na kształ-
towanie polityki rolnej na wszystkich szczeblach jej kształtowania.

Samospisu internetowego można dokonać wykorzystując interaktywną aplika-
cję znajdującą się na stronie https://spisrolny.gov.pl/ . Są na niej dostępne informacje 
o sposobach logowania się do formularza, jak również instrukcja obsługi aplikacji.

W przypadku braku dostępu do Internetu lub trudności w dokonaniu samospisu 
możliwe jest spisanie się poprzez Infolinię spisową. Wystarczy zadzwonić pod numer 
22 279 99 99 wew. 1 i wybrać opcję „Spisz się przez telefon”. Dodatkowo Wojewódz-
kie Biuro Spisowe w Poznaniu uruchomiło dodatkowe linie telefoniczne z możliwo-
ścią dokonania samospisu, numery: 61 27 98 323, 571508035, 571508036.

Przypominamy, że dla osób nieposiadających dostępu do internetu, a chcących do-
konać samospisu tą drogą, od 1 września w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgór-
ne – w budynku „C” zlokalizowanym przy ulicy Poznańskiej 94, zapewniony jest bez-
płatny dostęp do stanowiska komputerowego z zainstalowanym oprogramowaniem 
umożliwiającym przeprowadzenie samospisu internetowego. Ze stanowiska kompu-
terowego można skorzystać w godzinach pracy urzędu. W związku z pandemią prosi-
my o wcześniejsze umówienie, dzwoniąc pod numery telefonów: 61 89 59 222, 61 89 
59 213, 61 89 59 286, 61 89 59 311 lub na numer dyżurny 573 133 442 (po godzinach 
pracy urzędu do godz. 20:00).

Trzecią bardzo ważną metodą zbierania danych w PSR jest wywiad, realizowany 
przez rachmistrzów terenowych. Z racji obecnej sytuacji epidemicznej rachmistrz 
może dokonywać spisu metodą wywiadu bezpośredniego lub telefonicznego. Rach-
mistrz w celu przeprowadzenia wywiadu wcześniej kontaktuje się telefonicznie z re-
spondentem, dzwoniąc na numery, które otrzymał z GUS. Rolnicy otrzymują połącze-
nie z numeru +22 … (Warszawa). Prosimy odbierać!

Każdy rachmistrz powinien przy sobie posiadać stosowny identyfikator, dodatko-
wo tożsamość rachmistrza można sprawdzić na stronie internetowej https://rachmistrz.
stat.gov.pl/formularz/ Nasza Gmina podzielona została na rejony spisowe, które zosta-
ły przydzielone rachmistrzom terenowym, poniżej wskazujemy ich bezpośrednie nu-
mery telefonów. Zachęcamy do kontaktu również z własnej inicjatywy:

• Ceradz Kościelny, Góra, Jankowice, Kokoszczyn, Lusówko, Rumianek, Tarnowo 
Podgórne – 571 500 833,

• Baranowo, Batorowo, Chyby, Lusowo, Przeźmierowo, Sady, Sierosław, Swa-
dzim, Wysogotowo – 571 500 932.

Możliwości udziału w spisie rolnym jest wiele, a czasu na wypełnienie obowiązku 
coraz mniej! Spiszmy się, jak na rolników przystało, bo liczy się rolnictwo! 

Pamiętajmy, że jest to nasz obywatelski obowiązek!
~Jarosław Kabaciński, Koordynator Gminnego Biura Spisowego

Spiszmy się!
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Badanie Klimatu Rowerowego poszukuje odpowiedzi na 
pytania: Czy Twoja miejscowość odnosi się z sercem 
do ruchu rowerowego? Czy jazda rowerem w Twojej 

miejscowości sprawia radość, czy jest raczej źródłem stresów?
Europejskie Badania Klimatu Rowerowego 2020 są pró-

bą zebrania opinii o jakości warunków korzystania z roweru 
w Polsce. Są one realizowane przez Polską Unię Mobilności 
Aktywnej (PUMA) w porozumieniu z innymi organizacjami 
rowerowymi Europy, zrzeszonymi w Europejskiej Federacji 
Cyklistów (ECF). Badania zostaną przeprowadzone według 
sprawdzonej i rozwijanej przez Allgemeine Deutsche Fahrrad 
Club (ADFC) i Politechnikę Drezdeńską metodologii Fahrrad-
klima – Test.

Proces badawczy składa się z trzech faz: rekrutacji zainte-
resowanych samorządów, badania właściwego gdzie miesz-
kańcy – codzienni użytkownicy rowerów, wypełniają ano-
nimową ankietę (online lub stacjonarnie), w której oceniają 
warunki panujące w swoim mieście lub gminie. Ostatnim eta-
pem jest przygotowanie raportów. Wyniki przedstawiane będą 
w 6-stopniowej skali i będą powszechnie dostępne. Rezulta-
ty badań kierowane są do samorządowców, osób decyzyjnych 
oraz osób odpowiedzialnych za kształtowanie ruchu. – Do 
udziału w badaniu zgłosiły się 82 samorządy z całej Polski. 
Udział miast i gmin w badaniu jest bezpłatny – tłumaczy Rafał 
Glazik, sekretarz generalny Polskiej Unii Mobilności Aktyw-
nej – organizator projektu badawczego.

Wyniki testu umożliwią stworzenie wielowymiarowego ob-
razu sytuacji osób korzystających z rowerów w poszczegól-
nych miastach i gminach kraju, dając możliwość wsparcia 

Co słychać  
w tarnowskim Sołectwie?

Od początku listopada tarnowskie Sołectwo posiada 
nowe logo graficzne. Logo zawiera od lewej strony 
następujące emblematy: gminne kolory (zielony, czer-

wony oraz żółty), czytelny napis Sołectwo Tarnowo Podgórne 
oraz na końcu umieszczony wizerunek lwa. Przypomnijmy, że 
lew widnieje w herbie naszej Gminy od 1997 roku, a w prze-
szłości był fragmentem herbu rodowego Zarembów- właści-
cieli Tarnowa Podgórnego. 

Od początku kwietnia tego roku na Facebook’owej stronie 
Sołectwa Tarnowo Podgórne utworzyliśmy album „Dawne 
Tarnowo Podgórne”. Udało nam się zebrać ponad 500 fotogra-
fii przedstawiających Tarnowo na przestrzeni lat. Zachęcamy 
Państwa do podzielenia się z nami zdjęciami przedstawiający-
mi naszą miejscowość w przeszłości. Prosimy o wysyłanie ich 
nam w wiadomości na naszą stronę na Facebooku lub prosimy 
o kontakt pod numerem 606 605 978. Ocalmy od zapomnienia 
dla przyszłych pokoleń. 

~ Łukasz Duda
Sołectwo  

Tarnowo Podgórne

Będą badać klimat... tym razem rowerowy

argumentów na rzecz poprawy warunków jazdy rowerem i ja-
kości przestrzeni publicznych. Szczegółowe informacje do-
stępne są na stronie: www.rowerowyklimat.pl

#BKR2020

Krwiodawców i tych, którzy krew chcieliby oddać po 
raz pierwszy, zapraszamy w sobotę, 21 listopada, do 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Tarnowie Podgórnym. 

Kolejną akcję zbiorki krwi organizuje Stowarzyszenie Dar 
Serc we współpracy z poznańskim Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

– Coraz częściej otrzymujemy dramatyczne informacje 
o dramatycznie niskich zapasach krwi w szpitalach – mówi 
Wojciech Janczewski, Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
i Prezes Stowarzyszenia Dar Serc. – Dlatego gorąco apeluję 
o udział w akcji. Tym bardziej, że w pomieszczeniach udo-
stępnionych przez tarnowską szkołę możemy spełnić rygory-
styczne wymogi sanitarne.

 Akcja odbędzie się 21 listopada  w godz. 8.00 – 16.00. 
W tym samym czasie będzie się można zapisać do banku daw-
ców szpiku. Uwaga – ozdrowieńcy po COVID-19 mogą od-
dać osocze wyłącznie w Regionalnym Centrum krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa przy ul. Marcelińskiej w Poznaniu 
(nie podczas akcji krwiodawstwa).

~ ARz

Oddaj krew!
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W tym roku ze względu na obowiązujące obostrzenia 
uroczystość niestety nie mogliśmy zaprosić par ob-
chodzących 50-lecie ślubu na wspólne świętowa-

nie. Dlatego grono „złotych” jubilatów dostało podzielone na 
dwie grupy, a  Wójt wręczał medale „Za długoletnie pożycie”, 
przyznane przez Prezydenta RP w Sali Ślubów naszego Urzę-
du Cywilnego. Oczywiście nie zabrakło także życzeń, kwia-
tów  i prezentów!

Oto lista par, obchodzących w tym roku „Złote Gody”: 
Daniela i Jan  Adamczakowie, Tarnowo Podgórne,
Kazimiera i Lesław Bączykowie, Tarnowo Podgórne,
Urszula i Zdzisław Bielawscy, Lusowo,
Barbara i Bolesław Bujasowie, Przeźmierowo,
Danuta i Teodor Bukiewiczowie, Baranowo,
Anna i Ryszard Dykierowie, Przeźmierowo,
Irena i Marian Dziubałowie, Batorowo, 
Teresa i Jan Jezierni, Góra,
Maria i Stefan Jóźwiakowie, Przeźmierowo,
Teresa i Brunon Kapturowie, Lusowo,
Hanna i Tadeusz Klewkowie, Tarnowo Podgórne,
Teresa i Abdul Kurrami, Baranowo,
Elżbieta i Stefan Kwiatkowscy, Baranowo,
Maria i Stefan Leśniewscy, Przeźmierowo,
Janina i Paweł Murawa, Chyby,
Wanda i Władysław Olejniczakowie, Przeźmierowo,
Zofia i Jerzy Piaskowscy, Przeźmierowo,
Bożena i Jerzy Popielscy, Tarnowo Podgórne,
Maria i Jan Pysiakowie, Przeźmierowo,
Krystyna i Edward Słomińscy, Rumianek,
Barbara i Wacław Stefańscy, Góra,
Mirosława i Ryszard Trafasowie, Przeźmierowo,
Maria i Stanisław Troniowie, Góra,
Teresa i Marian Walczakowie, Lusowo,
Eugenia i  Tadeusz Walenciakowie, Tarnowo Podgórne,
Teresa i Zbigniew Walkowiakowie, Przeźmierowo,
Irena i Stanisław Walter, Tarnowo Podgórne,
Barbara i Zdzisław Wasylowie, Baranowo,
Maria i Mieczysław Wróblewscy, Lusowo.
Wszystkim parom gratulujemy, życząc zdrowia i radości!

Złote Gody 2020

UWAGA 
Pary małżeńskie obchodzące w 2021 r. jubileusz 50-lecia 

pożycia małżeńskiego prosimy o zgłoszenie tego faktu osobi-
ście przez małżonków w naszym Urzędzie Stanu Cywilnego 
w terminie od 2 do 31 stycznia 2021 r. Zgłoszenie to będzie 
podstawą do sporządzenia wniosku do Prezydenta RP o nada-
nie medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” i zorganizo-
wania uroczystości ich wręczenia. 

W myśl ustawy dotyczącej przetwarzania danych osobo-
wych Urząd Stanu Cywilnego nie ma uprawnień do skierowa-
nia do Państwa pisemnego zapytania o zgodę. Dlatego jubilaci 
muszą zgłosić osobiście ten fakt. Ci, którzy się nie zgłoszą, nie 
zostaną ujęci w zbiorowym wniosku przekazywanym za po-
średnictwem Wojewody Wielkopolskiego do Prezydenta RP. 

Urząd Stanu Cywilnego znajduje się w Tarnowie Podgór-
nym przy ul. Poznańskiej 115 – bud. A, pokój 19, tel. 61 89 
59 219 lub 61 89 59 243. Zapraszamy w poniedziałki w godz. 
8.30-18.00, wtorek – czwartek w godz. 7.30-15.30 i w piątki 
w godz.: 7.30-14.00.Zofia i Jerzy Piaskowscy

Irena i Stanisław Walterowie

Teresa i Marian Walczakowie

Wanda i Władysław Olejniczakowie
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Pandemia nie przeszkodziła w świętowaniu Święta Nie-
podległości w Gminie Tarnowo Podgórne, chociaż 
zmieniła się jego formuła.

– Świętowanie rozpoczęliśmy dzień wcześniej, zapraszając 
uczniów naszych szkół do akcji „Wszyscy w bieli i czerwie-
ni” – przedstawia Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka. 
– Korzystając z tego, że wszyscy spotykają się na platformach 
edukacyjnych, poprosiliśmy o pokazanie barw narodowych. 
Do akcji włączyły się przedszkolaki. Klasy i grupy przysłały 
nam swoje zdjęcia, z których na naszej stronie utworzyliśmy 
biało-czerwoną galerię. 

11 listopada inaugurująca obchody msza św. w intencji Oj-
czyzny, odprawiana w kościele parafialnym w Tarnowie 
Podgórnym, była transmitowana online. Potem przy po-
mniku w parku J. Wojkiewicza Wójt Tarnowa Podgórnego 
Tadeusz Czajka, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Julian 
Kiełczewski i I Zastępca Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat 
złożyli kwiaty i zapalili znicze. Oprawę tej uroczystości za-
pewnili harcerze ZHR i Kurkowe Bractwo Strzeleckie. 

Nie zabrakło świętowania w sportowym stylu. Na sponta-
nicznym morsowaniu spotkali się miłośnicy zimnej wody. 
Do Jeziora Lusowskiego weszli trzymając akcenty biało-
-czerwone. Z kolei biegacze i miłośnicy kijków zaliczyli nie-
podległościowe kilometry.

– Do końca mieliśmy nadzieję, że wszyscy się spotkamy na 
linii startu Biegu i Marszu Niepodległości w Baranowie. Nie-
stety musieliśmy podjąć decyzję o przeprowadzeniu tegorocz-

nej edycji wirtualnie – napisali w mediach społecznościowych 
organizatorzy ze stowarzyszenia Tarnowo Podgórne Biega. – 
Zaprosiliśmy zawodników do tego, by pobiegli sami, a nam 
przesłali ślad GPS lub zdjęcie aplikacji z pokonaną trasą. 
Oczywiście przygotowane pakiety sportowe i pamiątkowe me-
dale można było odebrać przed Biegiem i Marszem.

W wirtualnym biegu udział wzięła silna reprezentacja (26 
osób) Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych TARSON, 
która przy zachowaniu obostrzeń pokonała 6 kilometrów. 

W przestrzeni publicznej można było zauważyć wiele bia-
ło-czerwonych akcentów. Na balkonie Pałacu Jankowice za-
wieszony został ogromny kotylion. Ponieważ park jest otwarty 
dla zwiedzających, to każdy z gości może zrobić sobie zdjęcie 
z kotylionem w tle i wstawić je na stronę Pałacu w mediach 
społecznościowych. 

Również w sieci odbyła się premiera niepodległościowego 
koncertu „Patriotycznie i ludowo” w wykonaniu Dziecię-
cego Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego „Modraki”. Młodzi 
tancerze zaprezentowali pieśni patriotyczne i tańce narodowe, 
wzbogacone o dźwięki dzwonków nawołujące wspomnienie 
jesiennego deszczu. 

– Dziękuję wszystkim, którzy wirtualnie bądź realnie uczest-
niczyli w wydarzeniach upamiętniających odzyskanie niepod-
ległości – podsumował obchody Wójt Tarnowa Podgórnego 
Tadeusz Czajka. – Cieszę się, że tak wielu mieszkańców wy-
wiesiło biało-czerwone flagi.  

~ ARz 

Świętowaliśmy godnie, chociaż inaczej
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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. Zgłoszenia do 30 listopada.

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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Młodzieżowa Rada Gminy

Znamy już skład Młodzieżowej 
Rady Gminy! Gminna Komisja 
Wyborcza zakończyła procedurę 

wyborczą i ogłosiła wyniki. 
Do Gminnej Komisji Wyborczej 

wpłynęło 18 zgłoszeń do Młodzieżo-
wej Rady Gminy Tarnowo Podgórne. 
Wszystkie zgłoszenia wpłynęły jako 
kompletne i w ustalonym w kalendarzu 
wyborczym terminie. 

Gmina Tarnowo Podgórne została po-
dzielona na dwa okręgi:

Młodzi wybrali młodych!
Okręg nr 1 – Tarnowo Podgórne, obej-

mujący miejscowości: Góra, Ceradz 
Kościelny, Jankowice, Kokoszczyn. Lu-
sowo, Lusówko, Rumianek, Sierosław, 
Tarnowo Podgórne – 8 mandatów,

Okręg nr 2 – Przeźmierowo, obejmu-
jący miejscowości: Baranowo, Batoro-
wo, Chyby, Przeźmierowo, Wysogoto-
wo, Swadzim, Sady – 8 mandatów.

W okręgu nr 2 zgłoszono jedynie 
5 kandydatur, dlatego wybory w tym 

okręgu nie zostały przeprowadzone. 
Zgłoszeni kandydaci automatycznie 
otrzymali mandat Młodzieżowej Rady 
Gminy Tarnowo Podgórne, a trzy wol-
ne mandaty przeszły do puli mandatów 
w okręgu nr 1.

W okręgu nr 1 głosowanie przepro-
wadzono 7 listopada. Po przeliczeniu 
głosów okazało się, że 4 kandydatów 
otrzymało tyle samo głosów (1), a do 
obsadzenia pozostały 3 wolne miejsca. 
Dlatego zgodnie ze statutem Gminna 
Komisja Wyborcza zarządziła losowa-
nie, które odbyło się 9 listopada 2020 
r. o godz. 12.00. Skład Młodzieżowej 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne 2020-
2022 przedstawia się następująco:

1. Gabriela Dolata – Rumianek
2. Małgorzata Gomółka – Góra
3.  Martyna Konieczna – Tarno-

wo Podgórne
4. Michał Kubala – Sady
5. Miłosz Łasiński – Lusowo
6.  Olga Majorczyk – Tarnowo 

Podgórne
7.  Maria Miśkiewicz – Prze-

źmierowo
8.  Patrycja Nowicka – Przeźmie-

rowo
9.  Aleksandra Piaskowska – 

Przeźmierowo
10. Jan Podborowski – Lusówko
11.  Małgorzata Spychała – Luso-

wo
12.  Arkadiusz Stolarski – Batoro-

wo
13.  Maja Wąsala – Tarnowo Pod-

górne
14.  Nikola Wypuszcz – Tarnowo 

Podgórne
15. Igor Zdunek – Rumianek
16.  Weronika Zgoła – Tarnowo 

Podgórne

Pierwsza sesja nowej Młodzieżowej 
Rady musi odbyć się w ciągu dwóch ty-
godni od ogłoszenia wyników wyborów. 
Młodym radnym gratulujemy i życzymy 
owocnej pracy! 

~ ARz
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Drodzy klienci!!!
W związku z trudną sytuacją związaną z epidemią w naszym kraju, działalność Tarnowskich Term, tak jak wszystkich
tego typu obiektów została częściowo zawieszona. Mimo, że baseny są obiektami bezpiecznymi o wysokich
standardach sanitarnych, zgodnie z nowym rozporządzeniem musieliśmy zamknąć cześć rekreacyjną oraz strefę saun.
W tej chwili działają jedynie basen sportowy, do nauki pływania oraz Klub Fitness Piwnica pod Termami, z których
korzystać mogą osoby uprawiające sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń
sportowych. Osoby zainteresowane korzystaniem z basenów i klubu w ramach wyżej wymienionej formy uprawiania
sportu, potwierdzają to poprzez wypełnienie oświadczenia. Oświadczenia takie dostępne są w kasach Tarnowskich
Term, recepcji klubu oraz na naszej stronie internetowej.
Wszystkie zajęcia Akademii Pływania działają bez zmian. Zapraszamy także na zajęcia Aqua Senior w każdy czwartek
o 10:45 oraz Aqua Fitness w poniedziałki na godz. 19:00 oraz w środy na godz. 19:45.
W obiekcie działa również Tarnowskie Spa Natura oraz Centrum Medyczne Enel Med.
Sytuacja jest dynamiczna, jedyne co możemy zrobić to czekać na kolejne decyzje.
Życzymy Państwu zdrowia z nadzieją szybkiego spotkania przekazujemy, kilka zasad pobytu w naszych Termach.

BEZPIECZNAWIZYTA NA BASENIE W CZASIE PANDEMII: O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ?

Szereg zaleceń nałożonych przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) na kierujących tego typu obiektami ma na celu
zmniejszenie ryzyka zarażenia koronawirusem, m.in. poprzez ograniczenie liczby kontaktów międzyludzkich
i zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom.
Co to oznacza w praktyce?

1. Ograniczenia w ilości wejść.
Każdy basen indywidualnie ustala limit osób, które w tym samym czasie mogą przebywać w wodzie.
Zależy to oczywiście od wielkości obiektu.
Limit to połowa maksymalnego obłożenia pływalni, jednak nie więcej niż 150 osób. Musisz liczyć się z tym, że w
przypadku dużego zainteresowania wejściem na pływalnię możesz po prostu wrócić z kwitkiem. Obecnie udostępniamy
wyłącznie basen sportowy i do nauki pływania. Strefa rekreacji i sauny są zamknięte. Przed wyjściem na basen warto
sprawdzić aktualny grafik zajętości torów oraz basenu do nauki pływania.
Zorientuj się, które godziny cieszą się mniejszym zainteresowaniem klientów i dopasuj do tego swój grafik.

2. Ograniczenia liczby osób przypadających na jeden tor.
Ograniczenia dotyczą także liczby osób na torze. Aktualnie po jednym torze może jednocześnie poruszać się osiem
osób. Wchodząc na pływalnię wybierz mniej oblegany tor, który nie ma jeszcze “kompletu”.

4. Ograniczona ilość szafek przydzielana w przebieralni.
Zapewnia możliwość zachowania bezpiecznego dystansu pomiędzy korzystającymi z szatni.

5. Obowiązek zakrywania ust aż do przebieralni.
Na terenie basenu obowiązuje nakaz używania maseczek aż do samej przebieralni - tam ją zostawiamy w szafce z
ubraniami.
Pamiętaj, że najwięcej zależy od Ciebie i od tego, jak Ty stosujesz się do ogólnych zaleceń dotyczących
minimalizowania ryzyka zarażenia koronawirusem. Pamiętaj o dezynfekowaniu rąk. Dozowniki z płynem do dezynfekcji
rąk znajdują się przy wejściu, w przebieralni, przy umywalce w toalecie oraz w pomieszczeniu z natryskami.
Zachowuj odpowiedni 2-metrowy dystans w kolejce do kasy, w poczekalni, w szatni, w kolejce pod natrysk itd.
Obowiązek zakrywania nosa i ust obowiązuje aż do przebieralni. Tam po przebraniu się w strój możemy ją zdjąć.
Zanim wejdziesz do hali basenowej (koniecznie przez brodzik do płukania stóp), skorzystaj z natrysku i starannie umyj
całe ciało. Po ponownym wejściu do szatni nałóż maseczkę.
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Tęsknimy! Pocztówka z Term

Zrób sobie lub bliskiej osobie prezent
i daj nam iskierke ndziei na jak

najszybsze spotkanie
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Z prac Rady Gminy
Sesja z 27 października

XXXI sesję Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne zwo-
łałam na 27 październi-

ka 2020 r. W jej programie zna-
lazło się 30 projektów uchwał 
o zróżnicowanym charakterze.

Rozpoczęliśmy jak zwykle od 
noweli budżetu Gminy oraz Wie-
loletniej Prognozy Finansowej. 
Skrupulatne dostosowanie planu 
do wykonania jest w tym okre-
sie niezwykle ważne, zwłaszcza 
w kontekście konstrukcji projek-
tu budżetu Gminy na 2021 r.

W dalszej kolejności Rada 
Gminy uchwaliła przystąpienie 
do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenów przy ul. Leśnej 
i ul. Edmundowskiej w Jankowi-
cach. 

Rada wyraziła zgodę na kupno 
działki w Tarnowie Podgórnym. 
Zakup przedmiotowego grun-
tu stanowi kontynuację wyku-
pu do mienia gminnego działek 
z przeznaczeniem pod inwesty-
cje gminne. 

W związku z przedłużający-
mi się procedurami administra-
cyjnymi, Rada podjęła uchwały 
w celu dokończenia do 31 grud-
nia 2021 r. zadań związanych 

z realizacją następujących pro-
jektów budowy:

- zatok postojowych w Lusów-
ku ul. Dopiewska wzdłuż terenu 
Przedszkola na Zielonym Wzgó-
rzu,

- ścieżki rowerowej i chodni-
ka na odcinku od granicy Gmi-
ny do ronda na skrzyżowaniu 
ul. 23 Października, ul. Poznań-
skiej,  al. Solidarności i 27 Grud-
nia w Tarnowie Podgórnym,

- przebudowy i rozbudowy 
pasa drogowego drogi powiato-
wej ul. Dopiewska na odcinku 
od ul. Szkolnej do ul. Tarnow-
skiej w Lusówku,

- przebudowa ul. Letniskowej 
i ul. Za Miedzą w Baranowie.

Następne 16 uchwał, które 
podjęła Rada Gminy, dotyczy-
ło statutów sołectw. Statuty na-
szych sołectw wymagały do-
stosowania niektórych zapisów 
do obowiązujących norm praw-
nych. Nowe projekty zostały 
przygotowanie w oparciu o uwa-
gi zgłoszone w ramach konsul-
tacji społecznych ogłoszonych  
przez Wójta Tarnowa Podgórne-
go. 

Rada podjęła decyzję w spra-
wie udzielenia pomocy finan-
sowej Powiatowi Poznańskie-
mu w formie dotacji celowej. 
26 września 2019 r. zostało pod-
pisane porozumienie w spra-
wie powierzenia Powiatowi Po-
znańskiemu zadania organizacji 
przewozów o charakterze uży-
teczności publicznej w zakresie 
transportu publicznego zbioro-
wego w ponadlokalnych przewo-
zach pasażerskich. Porozumie-
nie to przewidywało finansowe 
wsparcie dla tego rodzaju prze-
wozów ze strony 16 gmin, 6 po-
wiatów i miasta Poznania. Re-
alizacja porozumienia pozwoliła 
na utrzymanie najważniejszych 
połączeń wykonywanych przez 
PKS Poznań S.A. Obecnie auto-
busy tego przewoźnika realizu-

ją w naszej gminy 49 kursów na 
dobę, dowożąc mieszkańców są-
siednich powiatów do zakładów 
pracy zlokalizowanych na tere-
nie naszej gminy. Integracji taryf 
PKS Poznań z Poznańską Elek-
troniczną Kartą Aglomeracyjną 
(PEKĄ) to możliwość szybkiego 
dojazdu pasażerów do centrum 
Poznania (szczególnie uczącej 
się młodzieży). Realizacja tego 
zadania skutkuje też zmniejsze-
niem ruchu pojazdów samocho-
dowych poruszających się po 
naszej gminie. Przewidywane 
udzielenie pomocy finansowej 
jest etapem przejściowym do 
momentu powołania Regional-
nego Związku Transportowego 
Powiatowo-Gminnego. W pra-
cach nad jego utworzeniem bie-
rze udział również Gmina Tarno-
wo Podgórne. W 2019 r. pomoc 
finansowa dla Powiatu Poznań-
skiego to  72 611 zł, w 2020 r. – 
239 268 zł, a w 2021 r. – 119 634 
zł.

Ostatnią uchwałą, jaką rozpa-
trzyła Rada, była skarga na bez-
czynność Wójta Gminy Tarno-
wo Podgórne. Komisja Skarg 
i Wniosków i Petycji jednogło-
śnie zaopiniowała skargę jako 
bezzasadną, wskazując, iż za-
rzuty w niej zawarte, nie zostały 
jednoznacznie potwierdzone. 

Wolne głosy i wnioski zakoń-
czyły  XXXI Sesję Rady Gminy. 
Następna XXXII odbędzie się 24 
listopada zapraszamy do oglą-
dania nas na łączach interneto-
wych.

~ Krystyna Semba
Przewodnicząca Rady Gminy 

Rada 

uchwaliła 

nowe statuty 

sołectw
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Gmina Tarnowo Podgórne uruchamia specjalna linię telefoniczna dla osób potrzebujących wspar-
cia w związku z pandemią. 

– Długotrwała izolacja, szarobura, deszczowa pogoda oraz niepojąco rosnące statystyki za-
chorowań na pewno przyczyniają się do przygnębienia, a to już krok do depresji – mówi I Zastępca Wójt 
Ewa Noszczyńska-Szkurat. – Coraz częściej otrzymujemy sygnały, że osoby pozostające w domach potrze-
bują rozmowy i fachowego wsparcia. Dlatego zapraszamy do rozmowy z psychologami. 

Do Państwa dyspozycji na dyżurach telefonicznych czuwają:
- Marika Nowicka, poniedziałki 9.00-11.00, tel. 509 118 458,
- Barbara Jankowiak, czwartki 14.00-16.00, tel. 692 495 954.
Pomoc telefoniczna jest świadczona bezpłatnie – tym bardziej korzystajmy, jeśli tylko czujemy taką po-

trzebę. Nie dajmy się koronie!
~ ARz

Wójt Tadeusz Czajka pod-
pisał umowę o przystą-
pieniu naszej Gminy do 

programu „Solidarnościowy Korpus 
Wsparcia Seniorów”, skierowanego 
do osób w wieku 70 lat i więcej, któ-
re pozostaną w domu w związku z 
zagrożeniem zakażeniem COVID.  
W ramach tego programu seniorzy 
otrzymają pomoc w dostarczeniu za-
kupów, obejmujących artykuły pod-
stawowej potrzeby, w tym artykuły 
spożywcze i środki higieny osobi-
stej. 

Uwaga – realizacja usługi wspar-
cia w postaci dostarczenia zaku-
pów nie przysługuje osobom, które 
korzystają z usług opiekuńczych 
bądź specjalistycznych usług opie-
kuńczych. 

Jak to działa? 
Krok 1. 
Osoba starsza w wieku 70 lat (i 

więcej), która decyduje się pozo-
stać w domu w związku z utrzy-
mującym się stanem epidemii, 
dzwoni na ogólnopolską infolinię 
– nr tel. 22 505 11 11, 

Krok 2. 
Osoba przyjmująca zgłosze-

nie przekazuje prośbę o pomoc 
do Ośrodka Pomocy Społecznej 
(OPS) w danej gminie.

Krok 3. 
Pracownik OPS kontaktuje się 

telefonicznie z seniorem, wery-
fikuje zgłoszenie i ustala usłu-
gę wsparcia, która ma polegać 
w szczególności na dostarczeniu 
zakupów, zgodnie ze wskazanym 
zakresem, obejmujących artykuły 
podstawowej potrzeby, w tym ar-

tykuły spożywcze, środki higieny 
osobistej.

Krok 4. 
Koszty zakupów pokrywa Se-

nior. Senior przekazuje pieniądze 
przed dokonaniem zakupów. Za-
sady i sposób rozliczania ustala 
indywidualnie OPS.

Wsparcie w tej formie jest ofe-
rowane do końca roku, tj. do 31 
grudnia 2020. Zachęcamy osoby 
w wieku 70 lat i więcej do pozo-
stawania w domach i korzystania 
z możliwości uzyskania takiego 
wsparcia (uwaga: w szczegól-
nych przypadkach z tego rozwią-
zania mogą skorzystać osoby po-
niżej 70 roku życia). Tak będzie  
i bezpieczniej, i zdrowiej!

Więcej szczegółów na www.gov.pl 
w zakładce: Ministerstwa / Minister-
stwo Rodziny i Polityki Społecznej.

~ ARz

Seniorze – zostań w domu, 
 dostarczymy Twoje zakupy!

Potrzebujesz rozmowy – zadzwoń!



16    | sąsiadka~czytaj |  listopad 2020

~ tcwp

Jeżeli chcesz otworzyć działalność gospodarczą i szukasz możliwości pozyskania środków na start, lub prowadzisz firmę 
wyróżniającą się innowacyjnością i potrzebujesz kapitału na realizację nowych działań inwestycyjnych, teraz jest szansa 
na pozyskanie dofinansowania na realizację tych planów. Poniżej prezentujemy najnowsze perspektywy w tym zakresie. 

Samozatrudnienie  
– dofinansowanie na start 

Jeśli planujesz założyć własną działalność gospodarczą i po-
trzebujesz wsparcia szkoleniowo-doradczego oraz kapitału na 
start, to ten program jest dla Ciebie! Niezbędne środki na roz-
poczęcie działalności gospodarczej są na wyciągnięcie ręki. 
Sfinansowanie inwestycji wiążących się z otwarciem firmy 
oraz bezpłatne usługi szkoleniowo-doradcze dla przyszłych 
przedsiębiorców, to przedsięwzięcia możliwe do realizacji 
dzięki wsparciu w ramach programu WRPO 6.3.1 Samoza-
trudnienie i przedsiębiorczość. Instytucją udzielającą wspar-
cia jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 
(UMWW). Pośrednikiem, któremu powierzona została reali-
zacja projektu jest Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przed-
siębiorczości (WARP Sp. z o.o.) Program realizowany będzie 
na terenie województwa wielkopolskiego. W chwili obecnej 
trwają przygotowania do rozpoczęcia realizacji projektu. 

O wsparcie, w postaci dofinansowania na poziomie do 95% 
wydatków kwalifikowalnych, ubiegać będą mogły się osoby 
bezrobotne, bierne zawodowo, powyżej 29 roku życia, które 
dodatkowo spełnią warunek przynależności do jednej z wy-
mienionych grup: są osobami długotrwale bezrobotnymi; lub 
są osobami w wieku 50+; lub są kobietami; lub są osobami 
z niepełnosprawnościami; lub posiadają niskie kwalifikacje 
zawodowe 

Szczegółowe kryteria kwalifikujące do udziału w projek-
cie, zostaną określone przez Wielkopolską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. na etapie publikacji regulaminu 
naboru wniosków. Na tym etapie zostanie też przekazana in-
formacja o wysokości wsparcia inwestycyjnego oraz szczegó-
łowy zakres proponowanych, dodatkowych usług dla osób za-
kwalifikowanych do udziału w projekcie. 

Na obecnym etapie, UMWW określił zakres działań wcho-
dzących w projekt. Osoba biorąca w nim udział, otrzyma po-
moc w postaci szkoleń przygotowujących do rozpoczęcia 
prowadzenia działalności gospodarczej oraz dotacje na nie-
zbędne działania inwestycyjne. Uczestnik projektu przechodzi 
wszystkie, bez wyjątku!, etapy projektu, od diagnozy kompe-
tencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności go-
spodarczej poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze przygoto-
wujące do założenia i prowadzenia firmy, wsparcie finansowe 
w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności, 
na wsparciu pomostowo – finansowym w postaci indywidu-
lanych usług doradczych o charakterze specjalistycznym koń-
cząc. 

Szczegółowe informacje związane z projektem już wkrótce 
powinny pojawić się na stronie internetowej Wielkopolskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. (www.warp.
org.pl). Informacje pojawią się także na naszej stronie interne-
towej (www.tcwp.pl) oraz mediach społecznościowych. 

Inkubacja startupów  
– wsparcie dla innowacji 

Jesteś działającym przedsiębiorcą? Chcesz się rozwijać i in-
westować w swoją firmę? Przydałyby Ci się dodatkowe środ-
ki na realizację planów inwestycyjnych w zakresie wdrażania 
innowacyjnych rozwiązań? W ramach programu WRPO 1.3.1 
Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw, masz szansę na dofinan-
sowanie. 

Instytucją udzielającą wsparcia jest Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego. W ramach ogłoszonego przez 
UMWW w połowie tego roku konkursu, wyłonieni zostaną 
pośrednicy, którym powierzona będzie realizacja programu. 

 O wsparcie w ramach projektu, w postaci dofinansowa-
nia na poziomie do 85% wydatków kwalifikowalnych, mogą 
ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP), w po-
czątkowej fazie działalności, którzy istnieją na rynku nie dłu-
żej niż 2 lata, działają na terenie województwa wielkopolskie-
go, są innowacyjni tzn. produkt, usługa lub sposób organizacji 
w przedsiębiorstwie można określić jako innowacyjny, wy-
różniający się od innych i wyprzedzający trendy. Maksymal-
na wartość projektu to kwota 100 tys. zł, w tym 50 tys. zł na 
działania innowacyjne, w zależności od pośrednika. 

 W ramach projektu istnieje możliwość otrzymania dofi-
nansowania na usługi doradcze w zakresie pozyskiwania: fi-
nansowania, inwestora zewnętrznego; analiz finansowych; wy-
korzystywania umiejętności miękkich; strategii biznesowych; 
ochrony własności intelektualnej; marketingu i sprzedaży oraz 
zarządzania zasobami ludzkimi i biznesplanu. Przedsiębiorcy 
uzyskają także wsparcie finansowe na pokrycie kosztów usług 
okołobiznesowych takich jak: usługi rachunkowe, doradztwo 
prawne i podatkowe, bieżąca obsługa sekretariatu oraz usług 
specjalistycznych: analiz laboratoryjnych, transferu technolo-
gii czy audytów. Co najistotniejsze, w ramach projektu otrzy-
mać można wsparcie inwestycyjne na zakup środków trwa-
łych oraz wartości niematerialnych i prawnych;

Wysokość wsparcia inwestycyjnego oraz zakres propono-
wanych usług jest zróżnicowany w zależności od pośredni-
ka. Każdy pośrednik określi dodatkowe kryteria, jakie powi-
nien spełnić potencjalny uczestnik projektu np. co do branży, 
w której powinien działać. Już wkrótce na naszej stronie in-
ternetowej spodziewać się można szczegółowych informacji 
związanych z projektem! Zachęcamy do systematycznego śle-
dzenia tych wiadomości. 

~ TCWP

Fundusze Unijne dla wsparcia biznesu
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Na wzór lat ubiegłych planowaliśmy wspólnie wybrać 
się w okolicach 1 listopada na cmentarz, aby zaopie-
kować się grobami, których jeszcze nikt nie odwie-

dził. Niestety obecna sytuacja sprawiła, że plany musieli-
śmy zmienić. Wychodząc jednak okolicznościom naprzeciw 
i chcąc dochować wierności tradycji, zuchy Szczepu Harcer-
skiego „Bordowa Brać” samodzielnie (z drobną pomocą ro-
dziców) wybrały się na cmentarze, posprzątały nagrobki i za-
paliły znicze. 

Bardzo dziękujemy wszystkim zuchom i ich rodzicom za 
zaangażowanie się w akcję.

Dodatkowo od niedawna wróciliśmy do zbiórek zdalnych. 
Może być to dobra okazja na spróbowanie swoich sił w harcer-
stwie. Serdecznie zapraszamy i odsyłamy do kontaktu przez 
nasz fanpage na facebooku Szczep Harcerski „Bordowa Brać”.

Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ!
~ Bordowa Brać

Harcerze pamiętają!

Samorządy Metropolii Poznań 
wspierają służby sanitarno-epi-
demiologiczne w obowiązkach 

związanych z pandemią koronawirusa. 
Łącznie blisko 100 osób z 23 samorzą-
dów zostało skierowanych do pomocy 
w obsłudze kontaktów telefonicznych. 
Pierwsze połączenia z osobami wska-
zanymi przez poznański sanepid miały 
miejsce już 9 listopada. Osoby do kon-
taktu zostały wyznaczone także w na-
szej Gminie.

– Na bieżąco kontaktujemy się z po-
znańskim sanepidem, dlatego doskona-
le wiem, jak duże jest obciążenie pracą 
w tej instytucji – mówi Wójt Tadeusz 
Czajka. – Przeorganizowaliśmy pracę w 
Urzędzie, wyznaczyliśmy pracowników i 
jesteśmy gotowi do pomocy. 

Wyznaczone osoby będą telefonicznie 
kontaktować się ze wskazanymi przez 
sanepid  pacjentami, którzy mają pozy-
tywny wynik testu na obecność korona-
wirusa. Będą zbierać informacje oraz 

informować o obowiązujących proce-
durach. 

Współpraca z sanepidem to jedno z 
działań, jakie 23 samorządy tworzące 
Metropolię Poznań, podejmują na rzecz 
profilaktyki i ograniczania skutków pan-
demii koronawirusa. 

~ ARz

Świetlice zamknięte
W związku z pandemią Wójt podjął decyzję o zamknięciu świetlic wiejskich do 29 listopada. Nie mogą się w nich odby-

wać żadne imprezy okolicznościowe, ani zajęcia prowadzone przez organizacje pozarządowe.
~ ARz

Metropolia Poznań wspiera sanepid

Tradycyjnie na grobach zmarłych samorządowców po-
jawiły się nasze gminne znicze. W ten sposób uczciliśmy 
pamięć o tych, którzy budowali naszą lokalna samo-
rządność. Dziękujemy sołtysom za pomoc przy tej akcji.
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~ zdrowie

skierowany do osób 
od 65 roku życia 
(tj. urodzonych 
nie później niż 
31 grudnia 1955 r.), 
zameldowanych 
na terenie powiatu 
poznańskiego.

PROFILAKTYCZNY PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO GRYPIE
DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU POZNAŃSKIEGO

PROGRAM POLITYKI 
ZDROWOTNEJ
FINANSOWANY 
ZE ŚRODKÓW 
BUDŻETOWYCH 
POWIATU 
POZNAŃSKIEGO

GMINA BUK
NZOZ Vigilax Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Kościuszki 5, 64-320 Buk
tel. 61 814 00 91

GMINA CZERWONAK
Zespół Lekarza Rodzinnego 
„PRO FAMILIA”
ul. Działkowa 2, 62-004 Czerwonak
tel. 61 812 04 00

GMINA DOPIEWO
Przychodnia Zespołu Lekarzy Rodzinnych
ul. Łąkowa 2, 62-070 Dopiewo
tel. 61 8148 321

GMINA KLESZCZEWO
NZOZ „Twój Lekarz” w Tulcach
ul. Poznańska 23, 63-004 Tulce
tel. 61 8703 350

GMINA KOMORNIKI
Medicomplex
ul. Wawrzyniaka 4, 62-050 Mosina
tel. 570 49 43 43

GMINA KOSTRZYN
Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego 
„SANUS” sp. z o.o.
ul. Braci Drzewieckich 1, 62-025 Kostrzyn
tel. 61 817 89 99

GMINA KÓRNIK
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych 
„ZDROWIE” Sp. J.
ul. Poznańska 34 A, 62-035 Kórnik  
tel. 61 8170 043

GMINA LUBOŃ
Przychodnia Lekarza Rodzinnego
Luboń Żabikowo S.C. 
ul. Poniatowskiego 20, 62-030 Luboń
tel. 61 810 48 31

GMINA MOSINA
MEDICOMPLEX
ul. Wawrzyniaka 4, 62-050 Mosina
tel. 570 43 43 43

GMINA MUROWANA GOŚLINA
Przychodnia Lekarza Rodzinnego 
w Murowanej Goślinie
ul. Kręta 58, 62-095 Murowana Goślina
tel. 61 8122 931

GMINA POBIEDZISKA
Ośrodek Lekarza Rodzinnego „PRONUS” 
ul. Różana 1F, 62-010 Pobiedziska
tel. 61 817 70 60

GMINA PUSZCZYKOWO
„MEDICOR” Sp. z o.o.
Specjalistyczne Poradnie 
Lekarsko-Stomatologiczne
ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo
tel. 61 8133 203

GMINA ROKIETNICA
Edictum sp. z o. o.
ul. Mickiewicza 31, 60-835 Poznań
tel. 61 847 04 54  
Harmonogram szczepień dla gminy Rokietnica 
dostępny na stronie: www.edictum.pl 
zakładka: PROGRAMY – GRYPA POWIAT

GMINA STĘSZEW
Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego 
„MEDICUS” Sp.  z o.o.
ul. Piotra Skargi 22, 62-060 Stęszew
tel. 61 8134 261

GMINA SUCHY LAS
Przychodnia Sucholeska
ul. Obornicka 85, 62-002 Suchy Las
tel. 61 8125 221

GMINA SWARZĘDZ
Zespół Przychodni Lekarza Rodzinnego 
„DIAGTER” Sp. z o.o.
ul. Piaski 8, 62-020 Swarzędz
tel. 61 817 25 33

GMINA TARNOWO PODGÓRNE
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych 
„VITA LONGA” Sp. J. 
M. Napierała- Zielińska, A. Łęska
ul. Ogrodowa 13, 62-081 Przeźmierowo
tel. 61 814 20 41

EDICTUM Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 31, 60-835 Poznań
tel. 61 847 04 54 
Szczepienia w Poradni EDICTUM wyłącznie 
w soboty w godz. od 10:00 do 12:00 
po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.

WYKAZ PLACÓWEK MEDYCZNYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ W REALIZACJI PROGRAMU W 2020 ROKU 
(KONTYNUACJA)
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~ stowarzyszenia

Cisza. Pustka. Nic się nie dzie-
je. Zawieszone wszystkie zaję-
cia. Nie ma wykładów, wyjaz-

dów, wycieczek, zabaw itp. Przytłacza 
i ogranicza nas sytuacja pandemii, nie-
bezpieczna dla wcześniej urodzonych. 
Najbardziej jednak brak nam bezpośred-
nich kontaktów twarzą w twarz. Stara-
my się je zastąpić rozmowami telefo-
nicznymi. Zdajemy sobie sprawę, że to 
nie to samo, a mimo to zalecamy i pro-
simy; dzwońmy do siebie, pytajmy się 
wzajemnie o samopoczucie, o potrze-
by, udzielajmy sobie, w miarę możli-
wości, choćby sąsiedzkiej pomocy. Za-
troszczmy się o tych, o których wiemy, 
że mieszkają samotnie. Dajmy im moż-

liwość zwykłego „wygadania się”. Tym 
samym, być może, zbudujemy w nich 
poczucie bezpieczeństwa i przekonanie, 
że są ważni, że ktoś o nich pamięta, my-
śli, że chociaż są sami, to nie są samotni.

W tym jakże trudnym czasie, w ra-
mach III Targów Senioralnych w Pała-
cu Jankowice mogliśmy podziwiać on-
line wystawę „Seniorzy z pasją”. Swoje 
piękne prace zaprezentowało czworo 
naszych studentów: Grażyna Grabarska, 
Hanka Maciuszczak-Kotlarek, Bożena 
Walczak i Roman Urbaniak. Gratuluje-
my!

Dla miłośników jogi mamy dobrą in-
formację – uruchamiamy zajęcia online. 

Szczegółowe informacje zostaną prze-
kazane zainteresowanym.

Nie będę oryginalna uważając, że na-
sze pokolenie boryka się z wieloma do-
legliwościami fizycznymi, ale jedno-
cześnie ośmielę się twierdzić, że pod 
względem psychicznym jesteśmy sil-
niejsi od młodego pokolenia. Patrzmy 
więc z optymizmem na świat. Po burzy 
świeci słońce. Będzie dobrze! Musi być 
dobrze! Uśmiechnij się – to nic nie kosz-
tuje, jutro będzie lepiej.

Zarząd UTW pozdrawia wszystkich 
serdecznie i życzy dużo, dużo zdrowia.

Do zobaczenia na wykładach i zaję-
ciach.

~ Maria Zgoła

Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej!
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~ stowarzyszenia

Finał projektu Senior Active Dance!
To już koniec?! Było bosko! Kiedy kolejne spotkanie?! – ta-

kie słowa padły na ostatnich warsztatach w cyklu Senior Acti-
ve Dance. Były łzy wzruszenia i przeświadczenie, że pomimo 
szalejącego wirusa, udało nam się  zadbać o kondycję fizycz-
ną i psychiczną naszych podopiecznych oraz wspólnie stwo-
rzyć coś pięknego! A był to profesjonalny, pierwszy w naszej 
Gminie, video clip z udziałem roztańczonych seniorów ama-
torów. Teledysk miał swoją premierę podczas uroczystej inau-
guracji nowego roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku Tarnowo Podgórne w Centrum Kultury w Przeźmiero-
wie i spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem oraz gromkimi 
brawami! 

W tym dniu została też doceniona praca naszej prezeski Mai 
Stępień, która za swoje kilkuletnie działania i aktywności na 
rzecz seniorów, została uhonorowana prestiżowym tytułem 
Członka Honorowego UTW Tarnowo Podgórne. Jesteśmy 
mile zaskoczeni, że nasze przygotowania i próby do  teledy-

sku, w niespełna dwa tygodnie oglądało ponad 15 tys. użyt-
kowników Facebooka! Z całej Polski napływały do nas po-
zytywne komentarze i dobre słowa od osób, które dzięki nam 
uwierzyły, że nigdy nie jest za późno by spełnić swoje marze-
nia i odważyły się zrobić coś dobrego dla siebie! Teledysk au-
torstwa Piotra Piosika można oglądać na naszej facebookowej 
stronie oraz na You Tube. 

Dziękujemy Patrykowi Nowakowi oraz Agnieszce Macioł-
ka, którzy w tym roku przyjęli nasze zaproszenie i z pełnym 
zaangażowaniem oraz sympatią do seniorów prowadzili zaję-
cia taneczne. Jesteśmy wdzięczni zespołowi OSiR Tarnowo 
Podgórne pod dyrekcją Radosława Szukały za udostępnienie 
hali sportowej, w której z poszanowaniem aktualnie obowią-
zujących zaleceń GIS-u, mogliśmy się spotykać i trenować. 
A Wam, drodzy seniorzy, gratulujemy kondycji, poczucia hu-
moru i dobrego zdrowia, które niech Wam dopisuje jak naj-
dłużej!  

Z jesiennymi pozdrowieniami
~ Fundacja „Nigdy nie jest za późno”

Projekt „Senior Active Dance” był współfinansowany z budżetu 
Gminy Tarnowo Podgórne
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Z praktyki dietetyka… 

Nowe zalecenia – talerz żywieniowy

~ porady

Nadeszły zmiany!  Pora pożegnać piramidę żywienio-
wą, a przywitać... talerz żywieniowy!  

Jak wygląda?
Nowy model jest bardziej intuicyjną formą przedstawienia 

zasad zdrowego żywienia i składa się z 3 części, które obejmu-
ją produkty, których powinniśmy jeść więcej, te, które należy 
ograniczyć oraz zdrowe zamienniki. 

Uwaga!
Produktów, których należy spożywać więcej, wcale nie będą 

nam służyć w każdej ilości! To odniesienie to ogólnego pozio-
mu spożywania ich przez Polaków. Utrzymanie zdrowej masy 
ciała cały czas jest ważne! 

Czego powinniśmy jeść więcej?
W tej sekcji znajdują się przede wszystkim produkty zbożo-

we pełnoziarniste, warzywa i owoce (zwłaszcza warzywa! ), 
nasiona roślin strączkowych, orzechy, produkty mleczne ni-
skotłuszczowe fermentowane oraz ryby. 

Czego powinniśmy jeść mniej?
Wśród tych produktów wymienić można sól i cukier, prze-

tworzone mięso, mięso czerwone, słodzone napoje oraz fast 
foody. 

Zdrowe zamienniki
Zaleca się zamieniać przetworzone produkty zbożowe na 

nieprzetworzone pełnoziarniste, czerwone mięso na ryby, jaja, 
drób, nasiona i orzechy, słodzone napoje na wodę, pełnotłuste 
produkty mleczne na te o niskiej zawartości tłuszczu, a posiłki 
przygotowywać na parze, dusić lub piec zapominając o sma-
żeniu i grillowaniu. 

Podobnie jak nowy model talerz również podzielony jest na 
3 części - ich wielkość nie jest bez znaczenia! Aż połowę zaj-
mują warzywa i owoce, jedna ćwiartka przypada produktom 
zbożowym pełnoziarnistym, a ostatnia część to zdrowe tłusz-
cze i białka. 

Aktywność fizyczna jest oczywiście nierozerwalnym i sza-
lenie ważnym elementem zdrowego stylu życia. Ruch to zdro-
wie! Pamiętajmy, że dobra dieta, to dieta zdroworozsądkowa, 
zdrowa i smaczna!

Przedstawiony model dedykowany jest osobom zdrowym. 
W innych wypadkach należy go zmodyfikować przy pomocy 
specjalisty. 

- mgr Aleksandra Kotlarz, dietetyk kliniczny
 kontakt@prozdrawiam.pl, www.prozdrawiam.pl

„Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to, 
czym dzieli się z innymi” (św. Jan Paweł II)

Jesteśmy ogromnie wdzięczni wszystkim osobom, które 
przekazały 1% podatku naszej Fundacji. To dzięki wa-
szym darowiznom, które wpłynęły na nasze konto, reak-

tywujemy projekt „Nie jesteś sam! – wsparcie psychologicz-
ne dla osób dotkniętych chorobą nowotworową”. Dodatkowo, 
mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną i towarzyszą-
ce temu stany lękowe, poczucie frustracji, stres oraz kryzy-
sy emocjonalne mogące dotknąć każdego z nas niezależnie od 
wieku, postanowiliśmy rozszerzyć nasze działania, by zapew-
nić pomoc psychologiczną jak największej grupie odbiorców. 

Zapewniamy jedną, bezpłatną wizytę  w sytuacji kryzyso-
wej czyli takiej, gdy chwieje się nasze poczucie bezpieczeń-
stwa i równowagi w życiu. Konsultacje poprowadzi Mariola 
Bardziejewska – wybitna psycholożka z wieloletnim doświad-
czeniem. Zgłoś się do nas, jeśli nie wiesz jak:

•  poradzić sobie z natłokiem negatywnych myśli i trudnych 
emocji,

• znaleźć rozwiązanie w trudnej sytuacji,

• podjąć trudną decyzję,
• odnaleźć spokój wewnętrzny i pozytywną energię,
•  znaleźć odpowiedź na trudne pytania np. związane z wy-

chowaniem dzieci,  byciem  w związku, komunikowa-
niem swoich potrzeb czy też wyznaczaniem granic,

•  znaleźć specjalistę, który będzie kontynuował pomoc czy 
to w formie terapii czy leczenia.

Oferta skierowana jest do osób dorosłych i młodzieży powy-
żej 16. roku życia.

Konsultacje będą się odbywać  w dogodnych dla Państwa 
miejscach: w świetlicy w Baranowie, w Centrum Wspierania 
Organizacji Pozarządowych w Tarnowie Podgórnym lub onli-
ne, w godzinach ustalonych indywidualnie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres: funda-
cja@nigdyniejestzapozno.org. Liczba konsultacji ograniczo-
na, decyduje kolejność zgłoszeń. Już dziś zadbaj o swoje zdro-
wie psychiczne.

Pamiętaj! Nie jesteś sam! Zapraszamy
~ Maja Stępień z zespołem 

Fundacji „Nigdy nie jest za późno”

Uruchamiamy wsparcie psychologiczne! Nie jesteś sam!
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~ przygoda

Covid bardzo zamieszał nam pla-
ny, najpierw sezon triathlonowy, 
potem wyprawę rowerową. Na-

sza wyprawa rowerowa zaczęliśmy tutaj 
w domu, w Tarnowie Podgórnym, a do-
trzeć mieliśmy aż do Baku. Nie była to na-
sza pierwsza wyprawa, bo w zeszłym roku 
udaliśmy się też rowerami na Gibraltar.

Z początkiem obawialiśmy się utrud-
nień z powodu pandemii, ale z natury je-
steśmy optymistami. Mieliśmy więc na-
dzieję, że z czasem wszystko ucichnie, 
a wszystkie potencjalne przeszkody znik-
ną. Początkowo wszystko szło z planem. 
Wyruszaliśmy z domu do Czech, mijając 
po drodze Legnicę i Żelazny Most, który 
swym ogromem wyparł na nas wrażenie. 
Pierwszy nocleg pod chmurką mieliśmy 
za Odrą, a zaopatrzeni do spania byliśmy 
tylko w karimaty, śpiwory i jednego tar-
pa, którego rozkładaliśmy tylko wtedy, 
gdy padał deszcz lub się na niego zbie-
rało. Nie ominęły nas sytuacje, kiedy na-
gle w środku nocy zaczynał padać deszcz, 
a my w panice i pośpiechu wstawaliśmy 
i rozkładaliśmy tarpa. Czechy powitały 
nas deszczem – nawałnicą, aż strumienie 
wylewały poza swoje koryta. Alpy zde-
cydowanie nie rozpieszczały nas swoją 
pogodą. Pierwszy naprawdę ciepły dzień 
mieliśmy dopiero w Słowenii. Do Słowe-
nii udało nam się wjechać bez problemu 
pomimo zakazu wjazdu co najwyżej tyl-
ko autem i to tylko tranzytem. Wszystko 
to spowodowane było panującą pandemią, 
wydawało nam się, że już zawsze tak bę-
dzie. Wszystko zamknięte a nam się uda 
przejechać, byliśmy przekonani, że szczę-
ście nas nie opuści. Zwiedziliśmy Lublanę 
wolną od tłumów turystów. Następnie uda-
liśmy się do Chorwacji do Rieki, a stam-
tąd wzdłuż wybrzeża aż do zatoki Kotor 
w Czarnogórze. Tam czekał nas pierwszy 
sprawdzian, podjazd non stop z poziomu 
morza na szczyt góry, gdzie znajdowa-
ło się Mansoleum Njegos na wysokości 

1650 m n.p.m. Wtedy też wypadały na-
sze urodziny, więc można powiedzieć, że 
sprawiliśmy sobie duży prezent. Czarno-
góra oczarowała nas swoimi wąskimi dro-
gami, jeziorem Skodarsko, gdzie podzi-
wialiśmy najpiękniejszy wschód słońca, 
jaki widzieliśmy. Choć mamy 2020 rok to 
właśnie tam czuliśmy się jakby był wciąż 
1980, a Jugosławia wciąż istniała. Albanii 
trochę się obawialiśmy, zanim wyjechali-
śmy z domu zdawało się nam, że to wła-
śnie tam nas okradną. Nawet nie wiedzie-
liśmy jak bardzo się pomyliliśmy. Może 
i jest to kraj przypominający różne filmy, 
gdzie śmieci są palone w rowach czy we-
wnątrz śmietników, gdy zapełnią się już 
do pełna. Ludzie tam są biedni, ale to wła-
śnie tam zdawało się nam, że ludzie nie 
gonią tak za pieniędzmi, jak u nas, a zada-
walają się tym, co mają. I ta niezwykła go-
ścinność ludzi i wszechobecne uśmiechy 
i życzliwość! – to właśnie tam, po zapy-
taniu gdzie można coś zjeść albo wypić, 
ludzie zapraszali nas bezinteresownie na 
posiłek czy przynosili mrożoną wodę. Al-
bania uderzyła nas też dużymi kontrasta-
mi: więcej tam drogich luksusowych aut 
niż w fabryce mercedesa, ludzie są albo 
biedni, albo bogaci. Nie mogliśmy pojąć 
czemu każdy polewa chodnik wodą, może 
po to aby się nie kurzyło, a może ma to ja-
kiś głębszy sens. Połowa kraju chyba pra-
cuje w ręcznych myjniach, a brudne auto 
to rzadkość. Doskwierały nam też skrajnie 
wysokie temperatury, człowiek czuł się 
jak w piekarniku. 

Droga prowadziła nas potem przez Ma-
cedonie, gdzie zaczęły się nasze pierwsze 
problemy i był to punkt zwrotni naszej wy-
prawy. Dowiedzieliśmy się, że do Grecji 
można wjechać jedynie jedną granicą i to 
nie tą, którą planowaliśmy, a z Macedonii 
można wyjechać tylko przez Bułgarię i to 
z negatywnym testem na korona wirusa. 
Musieliśmy się udać do Skopi, aby taki 
test przebyć na obecność korona wirusa. 
Nie żałujemy, że plany się pozmieniały 
– po drodze poznaliśmy masę otwartych, 
uśmiechniętych, życzliwych ludzi, którzy 
chętnie dzielili się tym co mają chociaż 
mieli niewiele. 

Do Grecji dostaliśmy się przez Bułga-
rię i musieliśmy obrać inny cel wypra-
wy, gdyż dojazd do Azerbejdżanu stał 
się niemożliwy. Grecja jest to kraj, który 
nas naprawdę zmęczył, a można go opi-
sać w dwoma słowami upał i góry. Nieraz 
temperatura w słońcu przekraczała 50°C. 

Wypracowaliśmy sobie taktykę, by nie-
co ułatwić sobie drogę: wstawaliśmy o 5 
rano przed wschodem słońca i jechaliśmy 
do godziny 10, kiedy to temperatura była 
znośna, nieco dłuższa przerwa na śniada-
nie i dalsza droga w słońcu. Saloniki, Ate-
ny, Peloponez i Ingumenista. Nie obyło 
się bez przykrych incydentów, ukradziono 
nam telefon i multitoola, trochę ogranicza-
jąc nasze możliwości w razie awarii rowe-
ru, ale to też tam zdarzało się nam leżeć 
beztrosko ciesząc się po prostu chwilą. 

Włochy. Kiedy dopłynęliśmy tam pro-
mem nastąpiła kolejna zmiana planów, nie 
mogliśmy wracać tak jak planowaliśmy, 
gdyż nałożyli na nas tranzyt 36-godzinny. 
Z Włoch, znowu promem, do Dubrow-
nika, a stamtąd interiorem do Zagrzenia. 
Jechaliśmy po starych drogach, prowa-
dzących raz pod górę, a raz w dół, choć 
góry nie były już tak wysokie jak w Grecji 
– z nielicznymi wyjątkami przypomnia-
ło nam się dzieciństwo, jak samochodem 
jeździliśmy też tymi górami, ale autem na 
wakacje do Chorwacji. 

Już bez większych przeszkód objecha-
liśmy Balaton i Budapeszt na Węgrzech, 
skąd udaliśmy się szlakiem rowerowym 
wzdłuż Dunaju aż do Ratyzbony. Potem 
znów Czechy, Kralowe Wary, gdzie nieco 
zmarzliśmy śpiąc jak na ironię nad rzeką 
Ciepła, choć woda była lodowata. Drezno 
było naszym ostatnim większym miastem 
na liście. Zobaczyliśmy tam katedrę Trój-
cy Świętej która była w stanie idealnym 
bez żadnej skazy, powstałej podczas II 
Wojny Światowej. Tego samego dnia zo-
baczyliśmy jeszcze Narodowy Park nad 
Łabą. Podziwialiśmy tam w świetle za-
chodzącego słońca kamienny most. Po 
porannym deszczu ruszyliśmy w stronę 
Gubina, gdzie już po polskiej stronie w le-
sie rozłożyliśmy się na nasz ostatni noc-
leg. Polska w nocy powitała nas chłodno 
(4°C w nocy), ale brak wiatru sprawił, że 
nie było zimno. 

Na ostatniej prostej do domu „zaha-
czyliśmy” o Jezusa w Świebodzinie i naj-
większy wiklinowy koszyk w Nowym To-
myślu i tak około godziny 17 byliśmy już 
w domu, mając za sobą 7 530 km, poko-
nując 65 000 m przewyższeń i spędzając 
równe dwa miesiące pod gołym niebem. 
Chociaż może się to wydawać, że dwa 
miesiące to sporo czasu, to nam się wy-
dawało jakbyśmy nigdy nie wyjechali co 
najwyżej wrócili z krótkiego treningu.

~ Michał i Marcin Kutkowscy

Wyprawa na koniec świata
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~ porady

Psychologia na co dzień 

KREATYWNOŚĆ, czyli co?

I znowu mamy czas zarazy. Do tego 
zimno, coraz krótsze dni. Zmagamy 
się z problemami. Żeby sobie z nimi 

poradzić potrzebna jest kreatywność. 
Twórcze podejście do tego wszystkiego 
co nas spotyka.

Na czym polega bycie twórczym? 
Między innymi na dziecięcej zdolno-
ści do dziwienia się i zachwytu. Bruner 
mówi o „skutecznym zdziwieniu”. Ta-
kim, które prowadzi do poszukiwania 
nowych, ale sensownych, rozwiązań. 
Nie ważne czy jest to tak zwana twór-
czość historyczna, czyli odkrywanie 
czegoś po raz pierwszy w historii ludz-
kości. Czy twórczość psychologiczna, 
czyli samodzielne odkrycie czegoś, co 
inni już wcześniej odkryli. Chodzi o sto-
sunek do świata, o przełamywanie ste-
reotypów, wychodzenie poza schematy. 
Kreatywność to wykraczanie poza to 
co wiemy. Angielski eseista i krytyk li-
teracki E.M. Forster napisał, że kiedy je-
steśmy w stanie tworzenia, unosimy się 
poza czasem i przestrzenią. Opuszcza-
my się na dno studni podświadomości. 
I stamtąd wydobywamy to co zazwyczaj 
jest poza jej zasięgiem. Poczym łączy-
my to z codziennym doświadczeniem. 
I w efekcie otrzymujemy dzieło sztuki. 
Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dzie-
łem sztuki było nasze życie. Wszak ży-
cie też jest sztuką. Zobaczmy jak dzieci 
oddają się zabawie. Nic innego dla nich 
nie istnieje.

„Schodzenie na dno studni pod-
świadomości” wcale nie jest poetyc-
kim bujaniem w obłokach. Jest jedną 
z podstawowych, choć ignorowanych 
i niedocenianych prawd o nas samych. 
Kiedy patrzymy na zwierzęta czy rośli-
ny, to widzimy, że doskonale „wiedzą” 
kiedy gniazdować, przylatywać, odla-
tywać. Zapadać w zimowy sen i budzić 
się z niego. Przyspieszać lub opóźniać 
wegetację. One to po prostu „wiedzą”. 
Bez chodzenia do szkół. Nikt nie zdoła 
namówić ziarna marchewki, żeby wyda-
ło z siebie buraka. Nie zrobi tego i już. 
Czyżby człowiek był mniej wyposażony 
od świata roślin i zwierząt? Raczej nie. 
Człowiek jest istotą rozdartą pomiędzy 

światem natury i kultury. Stąd problemy 
z korzystaniem z wiedzy głęboko zako-
rzenionej w podświadomości.

 My naprawdę, tak jak rośliny 
i zwierzęta, wiemy co powinniśmy ro-
bić. Wszystkie odpowiedzi są w nas.   
Czasem nie radzimy sobie z ich odszu-
kaniem. Wtedy potrzebna jest nam spe-
cjalistyczna pomoc. 

Przed każdym z nas stoją wyzwania. 
Nie musi to być rejs kajakiem przez 
Atlantyk czy zimowe podejście na K2. 
Codzienne życie pełne jest naszych 
zwykłych oceanów do przebycia i gór 
do zdobycia. Od nas samych zależy czy 
się zmierzymy z tymi wyzwaniami. Czy 
podejmiemy wyzwanie uczynienia z na-
szego życia dzieła sztuki. 

Ale co zrobić, kiedy mamy już za sobą 
spory bagaż życia i trudno nas czymkol-
wiek zadziwić? Trzeba zacząć od po-
wiedzenia sobie: możesz! Możesz, je-
żeli zechcesz. Możemy przerwać błędne 
koło, jeżeli w nim utknęliśmy. 

Znakomity polski satyryk Andrzej Po-
niedzielski twierdzi, że „młodość przy-
chodzi z wiekiem”. A jak już przyjdzie, 
to osiągamy SMS. Stan Młodości Sta-
bilnej. Żart? Nie! Genialne, skrótowe 
ujęcie tego, na wyrażenie czego psycho-
lodzy potrzebują całych tomów uczo-
nych rozpraw. Bo stanowi istotę młodo-
ści? Otwartość, ciekawość, gotowość 
do podejmowania nowych wyzwań. 
Istotę kreatywności. Młodość psychicz-
na jest niezależna od wieku. I to tylko 
od nas samych zależeć będzie czy ze-
chcemy być psychicznie młodzi. 

Psycholodzy twierdzą, że nie ma sta-
rości, w sensie psychicznym, że nie 
ma wzorców osobowości określonej 
granicy, za którą właśnie zaczynałaby 
się starość. Nie ma żadnych psycholo-
gicznych podstaw do tego aby tworzyć 
ogólne charakterystyki ludzi starych. 
Nie ma takiego punktu, w sensie wie-
ku, od którego należałoby kogoś trakto-
wać inaczej niż traktowało się go wcze-
śniej. Człowiek rozwija się cały czas.  
Zdaniem Wojciecha Eichelbergera sta-
rość jest bardzo subiektywnym odczu-
ciem. Jest w dużej mierze zjawiskiem 

społecznym, upowszechnianym przez 
obyczaje, sposoby myślenia, przekona-
nia, które obowiązują w danej kulturze.  
Wniosek? Zestarzeję się, kiedy będzie 
mi się chciało! Warto posłuchać rady 
najstarszej nauczycielki jogi na świecie, 
Tao Porchon – Lynch, która mówi, że 
„w życiu chodzi o to, aby umrzeć mło-
do najpóźniej jak się da”. A żyjąc, żyć 
kreatywnie, twórczo.

Żeby to było możliwe, trzeba naj-
pierw uwolnić swoje Dziecko Spon-
taniczne.   Każdego dnia spróbuj po-
patrzyć na to, co cię otacza tak, jakbyś 
widziała/widział to po raz pierwszy. Na 
przykład na chmury na niebie. Pozwól 
sobie, jak małemu dziecku, zachwycić 
się ich kształtem i kolorem. Ich ruchem 
i zmiennością. Z pewnością każdy ma za 
sobą doświadczenie, kiedy to próbował 
odgadywać znaczenie kształtu chmur. 
Pozwól sobie w ten sam sposób patrzyć 
na wszystko co ci się przydarza. Odga-
dywać na nowo jego znaczenie. I szu-
kać nowych możliwości. Pochodzić do 
wszystkiego jak do przygody. Podświa-
domość przyjdzie ci z pomocą.

dr Jadwiga Kwiek
psycholog, psychoterapeuta

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

miesięcznika GAZETA SENIOR
moderatorka SPOTKAŃ z KSIĄŻKĄ



24    | sąsiadka~czytaj |  listopad 2020

~ pałac jankowice

Wystawa „Seniorzy z pasją”, 
zorganizowana w Pałacu 
Jankowice, towarzyszyła III 

wirtualnym Targom Senioralnym, które 
odbyły się 25 października. Na wysta-
wie znalazło się ponad 70 prac wykona-
nych przez Seniorów Gminy Tarnowo 
Podgórne należących do Klubów i Kół 
Seniora, Uniwersytetu III Wieku oraz 
uczęszczających na zajęcia w Pałacu 
Jankowice.

Wystawa to przegląd  różnego rodza-
ju twórczości powstałej podczas reali-
zowanych zajęć, warsztatów czy plene-
rów, a także w pracowniach domowych. 
Ekspozycję stanowią prace wykonane 
na szydełku, malowane na płótnie, ce-
ramika, rzeźby, dzianiny, makramy, go-
beliny, papeterie, biżuteria oraz ozdoby 
świąteczne.

Wszystkich chętnych do zapoznania 
się z twórczością Seniorów Gminy Tar-
nowo Podgórne zapraszamy na pałaco-
wy kanał na YouTube!

~ Pałac Jankowice

Jakie to szczęście, że jeszcze przed kolejnym „lockdow-
n’em kultury” mogliśmy gościć w przestrzeniach Pałacu 
Jankowice tylu wspaniałych artystów! Zapraszamy na re-

transmisje koncertu „Jesiennie i akustycznie”, który w kolej-
ne soboty, 14 i 21 listopada, o godzinie 17.00 opublikujemy 
na naszym kanale YouTube. Na szklanym ekranie zaprezentu-
ją się artyści tworzący na co dzień Prywatne Studio Wokalne 
„WojArte” w składzie:

Paweł Jakub Wojtasiewicz – kontratenor sopranowy, 
akompaniament, aranżacje, opieka artystyczna,

Jan Barański – fortepian,
Katarzyna Karalus – wokal,
Monika Urban – wokal,
Zuzanna Bratkowska – wokal,
Agnieszka Stawska – wokal,
Dagmara Paszkiewicz – wokal,
Marianna Dorna – wokal,

Mathilde Suzanne Gallerne – wokal,
Anna Raus – wokal,
Aleksandra Krystkowiak – wokal, 
Matylda Remesz – wokal,
Łukasz Braciszewski – wokal,
Piotr Wojtyniak – wokal,
Daniel Powroziewicz – wokal,
Maciej Nawrot – kontratenor sopranowy,
Konrad Kaczmarek – wokal.
W repertuarze nie zabraknie przebojów muzyki rozrywko-

wej, a także utworów klasycznych. Całość w autorskich aran-
żacjach Pawła Jakuba Wojtasiewicza. 

Mamy nadzieję, że miło spędzicie z nami ten czas. Szcze-
góły na naszym profilu Facebook oraz na stronie www.pala-
cjankowice.pl

Do zobaczenia! 
~ Pałac Jankowice

Nasi Seniorzy mają talent

„WojArte” na szklanym ekranie
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~ biblioteka

INFORMATOR KULTURALNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

KSIĄŻKA I AUDIOBOOK

Bardzo często osoby, u których wraz z wiekiem pojawiają 
się problemy ze wzrokiem, rezygnują z czytania, po-
mimo że przez całe lata były zagorzałymi czytelnika-

mi. Niestety drobny druk powoduje, że tracą chęci i przyjem-
ność z czytania, a co za tym idzie nie mają ochoty aby sięgnąć 
po lekturę. Wychodząc naprzeciw osobom borykającym się 
z tego typu problemami proponujemy serię książek DUŻE LI-
TERY lub alternatywę w postaci AUDIOBOOKÓW.

Książki z serii DUŻE LITERY to książki drukowane 
w większym formacie (16 X 23,5 cm), ze specjalną czcion-
ką i kontrastem, który ułatwia i zwiększa komfort  czytania 
osobie słabowidzącej. Dodatkowo książki te mają przejrzysty 
skład, który nie nadwyręża wzroku.

Inną formą skierowaną do osób z problemami wzroku są au-
diobooki – czyli książki czytane przez profesjonalnych lekto-
rów lub bardzo często znanych aktorów. Audiobooki to płyty 
CD, które nagrywane są zwykle w formacie MP3, a odtwa-
rzane mogą być na komputerze lub po prostu na odtwarza-
czu muzyki. Ta forma „książki” sprawdzi się idealnie wśród 
wszystkich osób, które ze względu na problemy ze wzrokiem, 

nie mogą czytać tradycyjnych książek. Audiobooki mają 
również swoich zwolenników wśród osób, które często podró-
żują samochodem czy innym środkiem lokomocji. Są również 
doskonałym „umilaczem czasu” podczas wykonywania 
różnych prac domowych, choćby prozaicznego zmywania 
naczyń, gotowania czy prasowania. Oprócz tego ta forma li-
teratury polecana jest tym osobom, które łatwiej zapamiętują 
treści mówione a nie pisane.

Zarówno książki w formie tradycyjnej (papierowej), 
jak i w formie mówionej dostępne są w naszej Bibliotece 
i wszystkich Filiach. Polecamy szeroki wybór książek z serii 
DUŻE LITERY oraz AUDIOBOOKI skierowane do różnych 
grup wiekowych.  Tematyka zarówno jednych, jak i drugich 
jest bardzo bogata, od beletrystyki po literaturę faktu. Z pew-
nością każdy znajdzie dla siebie coś interesującego. Wybór za-
leży więc od Państwa. 

Nie warto rezygnować z przyjemności jaką jest obcowanie 
z książką, bo – „KSIĄŻKA JEST NICZYM OGRÓD, KTÓ-
RY MOŻNA WŁOŻYĆ DO KIESZENI”.

Zapraszamy do Biblioteki! ~ A.N.
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„Afisz” zawiera imprezy zaplanowane zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w 
dniu wysyłania go do druku, tj. 10.11.2020. Informacje o ewentualnych zmianach w 
programie będą pojawiać się na stronie www.goksezam.pl.

Premiera teledysku piosenki „Dobra rada” - Studio Piosenki

15 listopada (niedziela) godz. 12, facebook.com/goksezam oraz youtube.com/goksezam

Premiera spektaklu z okazji 10-lecia Teatru Tańca Sortowni (cz. 1)
29 listopada (niedziela) godz. 12, facebook.com/goksezam oraz youtube.com/goksezam

Inauguracja kanału koła filmowego „Animiaki”

17 listopada (wtorek), Youtube

„Rude drzewa i dym w kominie” - prezentacja prac uczestników kół 
plastycznych CK Przeźmierowo
listopad/grudzień, facebook.com/goksezam oraz youtube.com/goksezam

Spektakl online z cyklu „Mama, tata, teatr i ja”: „Słoń Trąbibombi” Teatr Atofri

22 listopada (niedziela) godz. 12:30 (dostęp do spektaklu wygasa o godz. 16), youtube.com/goksezam

Prezentacja prac uczestników kół plastycznych dzieci DK w Tarnowie 
Podgórnym
listopad/grudzień, facebook.com/goksezam oraz youtube.com/goksezam

Spektakl online z cyklu „Mama, tata, teatr i ja”: „Szopka kukiełkowa” 
Teatr Falkoshow
6 grudnia (niedziela) godz. 12:30 (dostęp do spektaklu wygasa o godz. 16), youtube.com/goksezam

„Choinkowa przygoda” - spektakl online Teatru Tańca Sortownia
13 grudnia (niedziela) godz. 12, link dostępny w dniu premiery na facebook.com/goksezam

KULTURA NA TRUDNE CZASY
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~ gok

Od zawsze szeroko pojęta sztuka odgrywała istotną rolę 
w historii naszej ludzkości. Niejednokrotnie w kon-
spiracji, innym razem jako wyraz buntu, a jeszcze in-

nym była ukojeniem bólu, którego doświadczano. Jak, więc 
żyć w niełatwej codzienności, gdy zostaje się pozbawionym 
tego, co człowiekowi potrzebne by żyć? By w pełni doświad-
czać czegoś nienazwanego, poruszać struny, których nie da się 
inaczej dotknąć niż przez kulturę? 

Każdego dnia, od marca zadajemy sobie te pytania w GOK 
SEZAM. Wiemy, że bez relacji z człowiekiem i relacji ze 
sztuką, życie staje się niepełne, coś w nim brakuje istotnego. 
Chcielibyśmy powiedzieć, że już wkrótce, za kilka dni znowu 
się spotkamy, razem wzruszymy podczas spektaklu. Że w na-
szych salach ponownie zabrzmi głośny śmiech dzieci uczęsz-
czających na zajęcia, a muzyka wypełni każdy centymetr prze-
strzeni w naszym budynku. Niestety w tej chwili zespoły nie 
spotykają się na zajęciach grupowych w takiej formie, jak do-
tychczas, a działalność niektórych z nich w ogóle zmuszeni 
zostaliśmy czasowo zawiesić ze względu na bezpieczeństwo 
ich uczestników. Gdy tylko jednak pojawi się szansa powrotu 
na zajęcia natychmiast takowe wznowimy. Również wydarze-
nia, które mieliśmy zaplanowane na najbliższe tygodnie zo-
stały odwołane lub przełożone. Również seanse kina Zielone 
Oko zostały zawieszone. Nie chcemy jednak czekać na chwilę, 

która pozwoli nam spotkać się z kulturą na wielkiej sali. Wie-
my, jak ważna ona jest w czasach, gdy narasta strach, gniew, 
bunt, bezsilność i smutek. Dlatego chcemy działać. Pragniemy 
wspólnie łączyć się z naszymi przyjaciółmi, uczestnikami za-
jęć i widzami, których twarze niejednokrotnie spotykaliśmy 
na korytarzach „Sezamu”. Nasi instruktorzy i ich podopieczni 
włożyli całe serca w to, by dziś, choć na odległość, móc do-
starczyć Państwu namiastkę tego, co mieliśmy przeżyć wspól-
nie. Zapraszamy do śledzenia naszych działań na profilu fa-
cebook.com/goksezam oraz kanale Youtube.com/goksezam. 
W najbliższym czasie pojawi się tam m.in. premiera teledysku 
nagranego przez Studio Piosenki, spektakle grup teatralnych 
działających w GOK SEZAM, a także wiele innych. Chcąc 
urozmaicić rodzinny czas, postanowiliśmy nie rezygnować 
z cyklu „Mama, tata, teatr i ja”. Przenieśliśmy najbliższe dwa 
spektakle do internetu. Spotykamy się, tradycyjnie we wska-
zane wcześniej niedziele. 

Jak powiedział Stanisław Brzozowski „Kultura i sztuka są 
ucieczką świadomości w świat ułudy”. Pozwólmy jej więc 
choć na chwilę oderwać się od szarości za oknem i wprowadź-
my się w stan upojenia. Razem, choć osobno. Przeżyjmy to 
wspólnie. Niech połączy nas miłość do sztuki, teatru i muzyki.

~ Magdalena Woźniak

Tworzysz kolorowe bombki, 
dziergane aniołki, papierowe 
gwiazdki lub inne własnoręcznie 

robione ozdoby choinkowe? Mamy dla 
Ciebie konkurs!

Choć za oknem wielobarwne li-
ście dopiero co opadają z drzew, ma-
łymi krokami jednak zbliżamy się do 
świątecznych przygotowań. Tradycją 
GOK SEZAM stały się coroczne kon-
kursy przypominające o zbliżających 
się Świętach Bożego Narodzenia. 
Głównym celem tegorocznej edycji 
konkursu na „Najpiękniejszą ozdo-
bę choinkową” skierowanej do dzieci 
i dorosłych, jest rozwijanie wyobraźni 
oraz pobudzanie aktywności twórczej, 
a także stworzenie przestrzeni do za-
prezentowania swoich dokonań. Każ-
dy uczestnik może zgłosić jedną ozdo-
bę. Ma na to czas do 9 grudnia. Prace 
mogą być przygotowane w dowol-
nej technice, ale muszą mieć solidnie 
przymocowany element umożliwia-
jący zawieszenie ozdoby na gałązce 
choinki. Ozdoby świąteczne zaprezen-
tujemy na stronie internetowej gok-
sezam.pl oraz profilu facebook.com/

Nie porzucajmy kultury

Konkurs na „Najpiękniejszą ozdobę choinkową”

goksezam. Szczegółowy regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne 
na stronie www.goksezam.pl.

~ Magdalena Woźniak
Prace wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć do 9 grudnia 2020 roku, do Domu 

Kultury w Tarnowie Podgórnym lub Centrum Kultury Przeźmierowo we wtorki i śro-
dy, w godz. 17-20. Informacje o konkursie można uzyskać u organizatora konkursu 
pod adresem e-mail: justyna@goksezam.pl
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„Animiaki” w sieci
17 listopada rusza nowy kanał filmowy Animiaków 

działających w GOK SEZAM. W pierwszej kolej-
ności udostępnimy filmy animowane z pierwsze-

go roku działalności koła, czyli sezon artystyczny 2016-2017. 
Wśród projekcji będzie „Rio” - teledysk do piosenki zespołu 

Domowe Melodie, wykonany w technice animacji rotoskopo-
wej, „Krótka bajka bez morału” - niedługa opowiastka w tech-
nice animacji rysunkowej, „Pan Kulka (i poszukiwania swoje-
go miejsca na planetach)” - pierwsza część serii przygód Pana 
Kulki, technika animacji wycinankowej oraz „Superbohatero-
wie” - historia grupy bohaterów pokonującej potwora; techni-
ka animacji: piksilacja. Szczegóły wkrótce na profilu facebo-
ok.com/goksezam.

~ JT

W dzień św. Mikołaja wszystkie dzieci, małe i duże 
zapraszamy na spektakl w ramach cyklu „Mama, 
tata, teatr i ja”, pt. Szopka kukiełkowa.  Jest to wy-

jątkowym interaktywny spektakl, w którym zobaczymy ku-
kiełki Teatru Falkoshow, słynący nie tylko z tego, iż łączy 
w sobie szczególne cechy teatru wędrownego. Wprowadza 
widza w świat wartości i obyczajów, by finalnie skłonić go do 
refleksji. Tym razem poznamy Lalkarza, który przypadkiem 
odnajduje kufer wypełniony starymi drewnianymi kukiełkami. 

Będzie on chciał tchnąć w nie nowe życie, aby mogły odegrać 
powierzone im role w bożonarodzeniowej i noworocznej szop-
ce. O tym czy plan się uda, będzie można się przekonać pod-
czas spektaklu online 6 grudnia 2020, który o 12.30 na żywo 
będziemy transmitować na nasz kanał prosto z Domu Kultury 
w Tarnowie Podgórnym. Spektakl dostępny będzie do godzi-
ny 16.00. Zapraszamy na nasz kanał Youtube.com/goksezam.

~ Lidia Matuszewska

Jej zapach przypomina o świętach. 
Dla większości z nas jest ona nie-
odłącznym symbolem Świąt Boże-

go Narodzenia. 
Wyczekujemy jej wszyscy, a z pew-

nością najbardziej najmłodsi. Choinka. 
Bez tego zielonego drzewka, a przede 
wszystkim bez prezentów, umieszczo-
nych pod nią, nikt z nas nie wyobraża 
sobie tych Świąt o wielkiej Mocy.

A co by jednak się stało, gdyby jakieś 
złe siły porwały naszą Choinkę? Czy 
znajdzie się ktoś kto uratuje ją z ciem-
nych mocy? O tym właśnie będzie 
chciał opowiedzieć Teatr Tańca Sor-
townia podczas niezwykłego spektaklu 
online „Choinkowa przygoda”. Zapra-
szamy przed ekrany telewizorów i lap-
topów 13 grudnia o godz. 12. Link do 
spektaklu pojawi się na profilu facebo-
ook.com/goksezam. 

~ MW, fot. K.Janikowska

Teatr kukiełkowy na Mikołajki

Choinkowa przygoda
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Przyjaźń, która jest silniejsza niż strach. Więź, która de-
terminuje działania. I w końcu wiara w sukces pomimo 
przeciwności losu. O tym wszystkim opowiada najnow-

szy spektakl „Magia przyjaźni”, który w listopadzie miał swo-
ją premierą w internecie. Spektakl jest efektem prac uczestni-
ków letnich warsztatów Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca 
Ludowego „Modraki” pod kierownictwem Agnieszki Dolaty, 
Anny Dolaty oraz Agnieszki Kozłowskiej-Dąbek. W dniu pre-
miery spektakl cieszył się ogromnym zainteresowaniem, co 
jest jego najlepszą recenzją. 

Jak  przystało na zespół wywodzący się z GOK SEZAM, 
półgodzinne widowisko jest pełne muzyki instrumentalnej 
i śpiewu. Opowiada o dziewczynie, która omamiona błyskot-
kami leżącymi na dnie rzeki została zamieniona w kamień. 
Teraz jej przyjaciele przychodzą nad wodę i rozpaczają nad 
losem przyjaciółki. Któregoś dnia pytają rzeki, co ma uczy-
nić, by przyjaciółka wróciła, a czar prysnął. Dowiedziawszy 
się tego ruszają w podróż pełną niespodziewanych przygód. 
Czeka na nich wiele zadań do wykonania. 

Czy moc przyjaźni zwycięży? Czy dziewczynie uda się ura-
tować bratnią duszę? Czy zaklęcie przestanie działać? Spek-
takl wciąż można obejrzeć na kanale Youtube.com/goksezam 
oraz profilu facebook.com/goksezam i dowiedzieć się, jak po-
toczyły się losy bohaterów. 

~ Magdalena Woźniak 

Pod koniec listopada zaprasza-
my serdecznie na dwie wirtualne 
prezentacje prac uczestników kół 

plastycznych GOK SEZAM. 
Pierwsza z nich, niosąca tytuł: „Rude 

drzewa i dym w kominie”, będzie wy-
stawą dzieł stworzonych w CK Prze-
źmierowo pod okiem Magdaleny Łu-
czak. Wszystkie prace zainspirowane są 
jesienną aurą: słoneczną, złotą i mglistą, 
w końcu prawie bezlistną i deszczową. 
Wystawie towarzyszyć będzie twór-
czość poetycka Ireny Matysiak kore-

spondująca z tematem listopadowej eks-
pozycji.

Niech sztuka wkroczy do naszych 
serc a wystawa przeniesie nas na łono 
natury. Przyjrzyjmy się przyrodzie czy 
to odbitej w glinie czy to zatrzymanej na 
bawełnianym płótnie przez naszych lo-
kalnych  twórców i twórczynie, pozosta-
wiając wszelkie zmartwienia i proble-
my gdzieś na boku, a pozwalając nam 
wyprowadzić się na wirtualny, jesienny 
spacer.

Druga wirtualna wystawa będzie 
przedstawiała prace trójwymiarowe. 
Dzieci z koła plastycznego w Tarnowie 
Podgórnym pod kierownictwem Justy-
ny Just-Przybylskiej, wykonały portrety 
zwierząt. Wśród nich znalazły się uro-
cze psy, ale także pandy, świnka i inne. 
Do stworzenia prac młodzi artyści użyli 
tektury, wytłaczanek po jajkach a resztę 
uzupełniły używając farb i wyobraźni. 

Szczegóły dotyczące wystaw już 
wkrótce na facebook.com/goksezam.

~ MŁ/MW

Spektakl dla całej rodziny

Wirtualne wystawy prac plastycznych
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Jubileusz Teatru Tańca Sortownia 
miał odbyć się na początku listopa-
da. Nad przygotowaniem wydarze-

nia czuwało mnóstwo zaangażowanych 
osób. Choć spektakl na żywo musieli-
śmy odwołać, na mniej huczne święto-
wanie przenosimy się do internetu. Jak 
będzie wyglądało? Przeczytajcie, co na 
ten temat mówi Piotr Bańkowski, który 
wraz Dawidem „Białasem” Mularczy-
kiem prowadzi „Sortownię”. 

Dzień dobry,
w końcu możemy pokazać nasze dzie-

sięciolecie i będzie to niekonwencjo-
nalny i niestandardowy występ w prze-
strzeni wirtualnej, bo zwykle robimy to 
z publicznością, na żywo.

Było to dla nas nowe wyzwanie, które 
chętnie podjęliśmy. Dzięki zaangażowa-
niu zespołu TTS i pracowników Gminne-
go Ośrodka Kultury SEZAM, mogliśmy 
zrealizować dla Was specjalny film.

Byliśmy z Wami od „Schodów”- tryp-
tyk do„Tacy Jak My”. A ze Szkółką TTS, 
do „Choinkowej Przygody”. I tak też bę-
dzie pokazany nasz jubileusz, jako prze-
gląd wszystkich naszych realizacji.

Ja jako reżyser, próbowałem dobrać 
taką ekipę artystyczną, przygotowują-
cą spektakle od strony choreograficznej, 
muzycznej, multimedialnej, która przy-
ciągałaby do nas, do naszego Teatru, 
każdego z Was.

Dlaczego SORTOWNIA? Bo jako te-
atr ruchu i tańca poszukujemy, a po-
tem sortujemy formy, które poznaliśmy: 
HIP-HOP, taniec współczesny, budując 

10 lat Teatru Tańca Sortownia

z tego podstawy spektakli. W ten sposób ciągle poszukujemy, a czasami nawet two-
rzymy, nową formę ruchu, co jest dla nas bardzo rozwijające i zachęca nas ciągle do 
poszukiwania czegoś nowego.

Nic by się nie wydarzyło bez moich Sortownianych,  ukochanych dzieci, bez ich 
energii, kreatywności, zaangażowania oraz wspólnej przyjaźni. Wielu z nich to dzi-
siaj dorośli ludzie :). Dlatego tak długo wytrzymaliśmy ze sobą i dzisiaj możemy 
przedstawić Wam ten film.

Nie mogę zapomnieć o moich dzieciach - najstarszym Dawidzie Mularczyku („Bia-
łasie”) oraz o „Czarnej” - Ani Hańczewskiej-Wójtowicz. Dawid asystuje dużo dłużej 
niż 10 lat, a dzisiaj jest samodzielnym instruktorem i prowadzi grupy teatru. Ania 
czasami realizuje choreografię, ale przede wszystkim tworzy projekty plakatów oraz 
przygotowuje projekty multimedialne – animacje.

Spektaklu nie byłby bez muzyki, a muzyki bez Michała Słowińskiego, naszego przy-
jaciela od 10 lat!

Dziękuję Wam wszystkim za te 10 wspólnych lat i zapraszam do obejrzenia filmu.
~ Piotr Bańkowski

Premiera spektaklu z okazji 10-lecia Teatru Tańca Sortowni odbędzie się 29 listo-
pada (niedziela) o godz. 12 na facebook.com/goksezam oraz youtube.com/goksezam. 
Zapraszamy! 

Pomimo jesieni za oknem, powiew letnich warsztatów 
wciąż unosi się w powietrzu. To wszystko za sprawą 
piosenki „Dobra rada”, którą będzie można usłyszeć już 

15 listopada. To właśnie tego dnia odbędzie się premiera tele-
dysku będącego owocem pracy uczestników warsztatów Stu-
dia Piosenki, które odbywały się w lipcu, w GOK SEZAM. 
Młodzi piosenkarze pod opieką artystyczną Ady Rogoży 
i Pawła Rogoży zaśpiewali piosenkę, do której słowa ułoży-
li Anna Jaworska i Antoni Możdżeń, muzykę napisał Paweł 
Rogoża. Jesteśmy przekonani, że „Dobra rada” okaże się naj-
lepszym lekarstwem na czas przebywania w domowych zakąt-
kach, bo jak śpiewa nasza uzdolniona młodzież: „dobrą radę 
Ci dam: weź wyluzuj”. 

Premiera piosenki „Dobra rada” odbędzie się 15 listopada 
o godz. 12 na kanale Youtube.com/goksezam oraz profilu face-

Nowy teledysk Studia Piosenki

book.com/goksezam. Piosenkę będzie można odtworzyć rów-
nież w kolejnych dniach po premierze. ~ MW



34    | sąsiadka~czytaj |  listopad 2020

~ gok ~ edukacja

„Gniazdko” – świetlica socjoterapeutyczna w Ceradzu Kościelnym

Makramy w Gniazdku!

„Gniazdko” – świetlica socjoterapeutyczna w Ceradzu Kościelnym

Fascynujący świat mrówek

Jeden z październikowych wieczorów w Gniazdku należał do Mam. I był 
„twórczo zapleciony”. 

Artystyczny klimat wisiał w powietrzu i poczuła go każda z uczestni-
czek warsztatu. Dowodem – owocna twórcza praca. Rezultatem stosowania 
starożytnej umiejętności tworzenia ze splotów sznurka są nie tylko ozdoby, ale 
również skuteczna metoda terapeutyczna. Spokój ducha i skołatanych nerwów 
można odzyskać wiążąc sznurki, bez użycia dodatkowych narzędzi. Okazu-
je się, że dla wszystkich uczestniczek spotkania była to pierwsza przygoda 
z makramą, a mimo to każda wróciła do domu z własnym rękodziełem. Sa-
tysfakcja i poczucie dobrze spędzonego czasu – wierzymy, że z tym uczuciem 
kończyły warsztat wszystkie mamy. Makramowy wieczór upłynął w twórczej 
atmosferze. Każda minuta spotkania była cenna i odmierzana kolejnym splo-
tem – wszystkim zależało na ukończeniu swego sznurkowego dzieła. Szczerze 
mówiąc nie było nawet za bardzo czasu na wypicie kawy... Może nadrobimy 
to następnym razem, jak tylko uda nam się spotkać...? A póki co, dziękujemy 
za wspólny czas. Trzymajcie się zdrowo!  

Do napisania ~ Kadra Gniazdka

Ciekawe jak zbudowane jest mrowisko? A co jest przysmakiem mrówek? 
A które mrówki gryzą najbardziej? Czy mrówki wybierają królową? – 
na te i dziesiątki innych dziecięcych pytań odpowiadał w Gniazdku 

zaproszony gość. 

Robił to arcyciekawie i z wielką cierpliwo-
ścią. Pan Miłosz, pasjonat i znawca tematu, 
wprowadził nas w świat mrówek, który okazał 
się dla dzieci fascynujący. Życie tych małych 
owadów to istna kopalnia ciekawostek i nie-
wiarygodnych informacji. Podczas spotkania 
dzieci  poznały zwyczaje i hierarchię mrówek, 
budowę i strukturę mrowiska oraz formika-
rium, przysmaki mrówek, a nawet zobaczyły 
prawdziwą królową. Uwielbiamy te momenty, 
w których z naturalną ciekawością i pełnym za-
angażowaniem dzieci chłoną informacje. Tak 
podana wiedza zostaje w głowach na zawsze... 
Czy ktoś z Was miał okazję karmić mrówki 
kropelkami miodu podawanymi wykałaczką? 
My tak! 

Pozdrawiamy! ~ Kadra Gniazdka

Tym razem w ramach cyklu „Mama, tata, teatr i ja” za-
praszamy na przedstawienie online dla najmłodszych 
widzów, w wieku od 1 do 5 roku życia, inspirowane 

wierszami Jana Brzechwy, wzbogacone o brzmienie instru-
mentów perkusyjnych, z muzyką tworzoną w interakcji z wi-
dzami.

Czy żyrafa ma długą szyję? Czy krokodyle mieszkają tyl-
ko nad Nilem? Słoń Trąbibombi przypatruje się spotkanym 
zwierzakom i trąbi, by zaprosić ich do wspólnych przygód.

Autorki spektaklu i równocześnie aktorki Teatru Atofri, 
Beata Bąblińska i Monika Kabacińska-Zajączkowska, wraz 
z Grzegorzem Babiczem, opowiadają historię przygód słonia 
w afrykańskiej dżungli plastycznym ruchem, kolorem i dźwię-
kiem, tak by pobudzić wyobraźnię maluchów i przyciągnąć 
ich uwagę. Spektakl trwa 30 minut, a zabawa 10.

Słoń Trąbibombi zaprasza

Spektakl online na kanale Youtube.com/goksezam oraz na 
profilu facebook.com/goksezam będzie można obejrzeć 22 li-
stopada (niedziela). Początek transmisji o godzinie 12.30. 
Spektakl będzie dostępny na naszych kanałach do godziny 
16:00.  ~ Anna Kamińska-Skrzypczak
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Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Baranowie

Jesień w Przedszkolu

Przedszkole Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku

Sprintem do maratonu

W nowym roku szkolnym nie zapominamy o zdro-
wym odżywianiu .W przedszkolu w Baranowie 
odbył się Dzień Marchewki. Jest już tradycją, że 

dzieci tego dnia ubierają się na pomarańczowo, spożywają 
marchew w różnych potrawach i uczą się o jej wartościach od-
żywczych. Jest to dzień dobrych witalnych emocji i kreatyw-
nych pomarańczowych prac plastycznych.

Jesienią nie zabrakło również szczególnego dnia, którym jest 
pasowanie na przedszkolaka. W tym roku w naszej placówce 
pasowane na prawdziwe przedszkolaki zostały dzieci z grupy 
Krasnoludki i Jagódki. Dzieci w obecności pani Dyrektor za-
prezentowały to czego nauczyły się do tej pory w przedszkolu, 
złożyły uroczystą przysięgę, otrzymały piękne dyplomy i są 
już przedszkolakami. W obecnej sytuacji uroczystość odbyła 
się bez udziału rodziców, ale w dobie internetu – wszyscy ro-
dzice otrzymali film z cudownego i bardzo ważnego dla dzieci 
wydarzenia.

~ Weronika Piaszyk

Przedszkole Na Zielonym Wzgó-
rzu wzięło udział w VI Ogól-
nopolskim Maratonie Przed-

szkolaków „Sprintem do maratonu”. 
8 października w projekcie, który ma 
celu promowanie zdrowego stylu życia 
i aktywnego spędzania wolnego czasu 
uczestniczyło 110 dzieci. Przed przystą-
pieniem do biegu przedszkolaki dzielnie 
wykonywały ćwiczenia rozgrzewające. 
Gorący doping zachęcał do biegu. Dzie-
ci wraz z nauczycielami na przygotowa-
nym wcześniej torze przebiegły łącznie 
16 500 m. Następnie każdy zawodnik 

otrzymał pamiątkowy medal i grupowy 
dyplom. Placówka przedszkolna zyska-
ła „Biegowy Certyfikat” i dzieci dołą-
czyły do grona małych maratończyków. 

Gratulujemy i zapraszamy za rok.
~ Monika Pitak

W Przedszkolu Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku 
dzieci brały udział w projekcie edukacyjno-badaw-
czym pt. „Jesień w lesie i w ogrodzie”. Wzbogacały 

wiedzę przyrodniczą poprzez liczne doświadczenia i ekspery-
menty z wodą, nasionami. Wielozmysłowo poznawały wodę 
i liczne dary jesieni dzięki ścieżkom sensorycznym. Tworzy-
ły kreatywne pracę z szyszek, malowały węglem dary sadu, 
a także za pomocą kasztanów, liści, patyków tworzyły piętra 
lasu( dzięki temu poznały budowę lasu). Budowę grzyba przy-
bliżył im robot Doc, natomiast robot Photon pomagał w znale-
zieniu grzybów w lesie i poznaniu niektórych gatunków grzy-
bów. Dzieci projektowały własne animacje gier przy pomocy 
aplikacji Scretch Jr związane z sadem. Pomimo panującej sy-
tuacji udało się zorganizować pokaz wraz z krótkim przedsta-
wieniem muzyczno-tanecznym dla dzieci 5-letnich z grupy 
Motyli z zachowaniem aktualnych zasad i ograniczeń.  
 ~ Nauczyciel grupy 

Przedszkole Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku

Jesień w lesie i w ogrodzie

Jesienny pokaz mody w wykonaniu 6-latków z grupy „Świerszcze”
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Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Aby świat był czystszy

~ edukacja

18 września cała społeczność naszej szkoły, począw-
szy od oddziału zerowego, a skończywszy na kla-
sach ósmych, brała udział w akcji „Sprzątanie 

świata”. Chociaż tegoroczna akcja różniła się od poprzednich 
ze względu na pandemię, nie zapomnieliśmy o tym, że ziemia 
jest naszym wspólnym domem i musimy o nią dbać. Hasło, 
które nam przyświecało było następujące: Plastik? Rezygnuję. 
Redukuję. Segreguję. 

W tym roku szczególną uwagę poświęciliśmy plastikowi. 
Jednorazowe torby na zakupy, plastikowe butelki, słomki to 
niestety tylko wierzchołek góry lodowej. Dzieci mogły obej-
rzeć film edukacyjny, wykonać plakaty dotyczące segregacji 
odpadów oraz wyruszyć uzbrojone w rękawiczki i worki na 

Jedną z pierwszych chwil w życiu każdego ucznia, na którą 
czeka z wielką radością, jest rozpoczęcie nauki w klasie 
pierwszej. Uroczystość ślubowania na ucznia ceradzkiej 

podstawówki odbyła się 14 października.
Dzieci recytowały wiersze, śpiewały, wykazywały wiedzę 

o swoim kraju, szkole, przepisach ruchu drogowego, matematy-
ce. Ze względu na sytuację panującą w naszym kraju, specjalnie 
dla rodziców naszych pierwszaków, cała uroczystość była na-
grywana. W niezwykle podniosłej atmosferze pierwszacy zło-
żyli przysięgę. Ślubowali szanować nauczycieli i rodziców, być 
dobrymi i uczciwymi, strzec honoru i dobrego imienia szkoły, 
uczyć tego, co piękne i kochać swoją Ojczyznę.

Po złożeniu ślubowania dyrektor szkoły Dariusz Szych po-
dziękował za występ oraz dokonał symbolicznego pasowania 
na ucznia: „Pasuję Cię na ucznia” – mówił dotykając wiel-
kim magicznym ołówkiem ramion swoich podopiecznych. 
Uczniowie klasy pierwszej zostali przyjęci do grona braci 
uczniowskiej. Później, od swojej wychowawczyni Agnieszki 
Baron otrzymali dyplomy oraz inne upominki. To był bardzo 
udany i niezapomniany dla wszystkich dzień. 

~ A. Górna-Konieczna

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Pasowanie pierwszoklasistów

sprzątanie najbliższej okolicy. Dziękujemy wszystkim, którzy 
zaangażowali się w tą szlachetną akcję. Pamiętajmy jednak, że 
o naszą kochaną planetę dbamy cały rok. 

~ Agnieszka Górna-Konieczna 

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Baranowie

Sprzątanie Świata Na naszych wolontariuszy możemy zawsze liczyć, na-
wet w piątkowe popołudnie i po lekcjach! Podczas 
światowej akcji Sprzątania Świata, organizowanej 

w naszej szkole wspólnie z sołtysem Baranowa Mieczysła-
wem Paczkowskim, pojawiło się 65 uczniów z klas 7 i 8 
naszej szkoły. Podzieleni na zespoły klasowe, wyposażeni 
w worki i rękawiczki, wyruszyliśmy w teren, by przyjrzeć się 
czystości naszej wsi.

Liczba zebranych przez nas ponad czterdziestu worków 
śmieci pokazuje, jak nadal bardzo są nam potrzebne takie 
działania… 

Wielu uczniów już dopytuje się, kiedy spotkamy się znowu. 
Na razie każdy z nas może wziąć sobie do serca motto tego-
rocznej edycji: Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję!

 ~ SP Baranowo
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Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Biblioteczny 
październik

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym

Mam tę moc – nie dam się wirusowi

~ edukacja

W dniach 19-23 października 
w tarnowskiej „dwójce” od-
był się projekt edukacyjny 

dotyczący wirusów. Uczniowie dowie-
dzieli się, czym są wirusy, jak można 
się nimi zarazić. Budowali również mur 
odporności, rozwiązywali quizy i za-
gadki. Każdy uczestnik projektował też 
przestrzenny model wirusa. W ramach 
projektu odbył się rodzinny konkurs na 
wiersz o charakterze profilaktycznym. 
Wszystkie działania odbyły się w at-
mosferze nauki i zabawy. Teraz ucznio-
wie z SP2 nie dadzą się wirusom!

~ SP 2 TP

Październik jest świętem czytel-
ników. W tym roku bibliote-
ka szkolna przygotowała wie-

le atrakcji dla wszystkich miłośników 
książek. Uczniowie chętnie brali udział 
w konkursach literackich i plastycz-
nych, dzięki czemu powstało wiele 
pięknych obrazów, prac przestrzennych 
i prezentacji. Z kolei rodzice mieli oka-
zję uczestniczyć w spotkaniu z Krzysz-
tofem Piersą – pisarzem i terapeutą do 
spraw uzależnień cyfrowych. Nasz gość 
opowiadał, jak rozpoznać uzależnienie 
i pomóc dziecku z niego wyjść. Prze-
strzegał też przed niebezpieczeństwami 
wynikającymi z gier komputerowych. 
Poruszony został temat hejtu interneto-
wego. Na koniec spotkania autor zapre-
zentował swoją najnowszą książkę pt. 
„Złota Rybka w Szambie”.

Uczniowie klas siódmych stanęli na-
tomiast przed nie lada wyzwaniem – 

konkursem językowo-literackim. Nauczyciele języków obcych, przy współpracy 
z bibliotekarzami, przygotowali JĘZYKOWE KOŁO FORTUNY. Zawodnicy od-
powiadali na szereg pytań, które sprawdzały znajomość, nie tylko gramatyki czy 
słownictwa, ale również wiedzę z historii i literatury angielskiej oraz niemieckiej. 
Rywalizacja była bardzo wyrównana, a ostatecznie zwyciężyła drużyna z klasy 7b.

Na zakończenie Miesiąca Bibliotek wzięliśmy udział w biciu rekordu czytania 
książek w ramach I Międzynarodowej Edycji Przerwy na Czytanie. Wszyscy chęt-
ni uczniowie, zamiast tradycyjnego spędzania przerwy, wybrali relaks z książką. 
W młodszych klasach oraz zerówce dzieciom czytali nauczyciele. Jednocześnie 
w lekturze pogrążyło się 323 uczniów naszej szkoły. Do akcji dołączyli się również 
nauczyciele oraz pracownicy szkoły. Serdecznie dziękujemy za włączenie się w ak-
cję. ~ Joanna Pawłowska
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~ edukacja

„Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym to-
warem handlowym jak cukier czy kawa. I zapłacę za tę umie-
jętność więcej niż za jakąkolwiek inną pod słońcem” 

 John D. Rockefeller

Umiejętności miękkie to niezwykle ważna rzecz w ży-
ciu każdego człowieka. Jednym przychodzą z łatwo-
ścią, inni muszą poświęcić więcej czasu, aby je 

zdobyć. Z pomocą w tym zadaniu przychodzi nam kurs „Przy-
szłość w Twoich rękach”, dzięki któremu uczestnicy szlifu-
ją swoje kompetencje interpersonalne, kreatywne podejście 
do określonych zagadnień oraz umiejętności pracy w zespole. 
Poprzez swój własny rozwój, poszerzasz możliwości dalszej 
kariery oraz lepiej radzisz sobie w życiu prywatnym. „Letnia 
szkoła soft skills” możliwość przećwiczenia i udoskonalenia 
kompetencji miękkich oferuje Uniwersytet im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu.

Kompetencje miękkie to umiejętność odnalezienia się w sy-
tuacji społecznej. Dzięki nim potrafimy współdziałać z innymi 
ludźmi, przedstawiać swoje stanowisko, tworzyć swój wizeru-
nek w przestrzeni społecznej. Soft skills należą do kompeten-
cji przyszłości. W ogłoszeniach o pracę są oczekiwane przez 
większość pracodawców. Umiejętność pracy w zespole, kre-
atywność, kompetencje interpersonalne, myślenie kognitywne 
decydują o zatrudnieniu kandydata, a później o jego dalszej 
karierze. Posiadając rozwinięte umiejętności miękkie skutecz-
niej rozwiązujesz problemy zawodowe i lepiej radzisz sobie 
w życiu prywatnym. Każdy z nas posiada soft skills. Można 

i należy je ćwiczyć - chociaż niewielu z nas ma tego świa-
domość. Letnia Szkoła Soft Skills UAM w Poznaniu oferuje 
możliwość warsztatowego przećwiczenia wybranych aspek-
tów kompetencji miękkich. Pod okiem doświadczonych wy-
kładowców-praktyków licealiści trenują takie kompetencje, 
jak m.in. team building, kreatywność, sztukę autoprezentacji, 
asertywność i pracę w zespole.

Patronat merytoryczny nad tą częścią projektu sprawują 
specjaliści i kierownicy prowadzonych na UAM w Poznaniu 
Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi 
i Podyplomowych Studiów Coachingu. Nad całością przedsię-
wzięcia sprawuje nadzór prof. dr hab. Adam Szymaniak, któ-
ry jest równocześnie jednym z trenerów. Po stronie Liceum 
Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym osobą koordy-
nującą jest psycholog szkolny Bartosz Kaniewski, przy peł-
nej akceptacji i entuzjazmie dyrektor Mirosławy Przyłudzkiej-
-Moryl. 

ORGANIZACJA KURSÓW
W skład pakietu wchodzi 6 szkoleń. Każdy uczestnik bie-

rze udział we wszystkich warsztatach. Jedno spotkanie trwa 
od godz. 9.00 do 16.00. Udział w warsztatach jest sfinansowa-
ny z grantu pozyskanego przez UAM w Poznaniu. Uczniowie 
i szkoła nie ponoszą kosztów udziału w szkoleniach.

MIEJSCE: Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców 
Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym

TEMATY WARSZTATÓW (edycja 2019 r.)
· Warsztat komunikacji interpersonalnej
· Techniki kreatywnego myślenia
· Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych
· Warsztaty asertywności
· Sztuczna inteligencja, big data, media społecznościowe
· Team building

TEMATY WARSZTATÓW (edycja 2020 r.)
· Warsztat komunikacji interpersonalnej
· Team Building
· Techniki kreatywnego myślenia
· Warsztaty wzmocnienia siebie i asertywności
· Warsztaty negocjacji
· Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych

~ Bartosz Kaniewski, więcej na: dzieci.amu.edu.pl

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Przyszłość w Twoich rękach

Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza  dla Liceum 

Ogólnokształcącego w Tarnowie 

Podgórnym – szkolenie uczniów 

z kompetencji miękkich.
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~ edukacja

Wyobraźmy sobie uczniów: Kasię, Tomka i Marka. 
Każdy z nich siedzi w szkolnej sali naprzeciw pani 
profesor lub pana profesora. Rozmawiają. O czym?

Kasia i Marek nie wiedzą jeszcze, jaką drogą podążą. Wy-
dają się trochę zagubieni, nie potrafią precyzyjnie określić za-
kresu swoich zainteresowań, nie są w pełni świadomi swoich 
atutów i deficytów. Natomiast Tomek wie już, co go naprawdę 
interesuje i chce wiedzieć więcej, ale brakuje mu wskazówek 
oraz źródeł informacji. Wszystkim trojgu jest potrzebna roz-
mowa z doświadczonym, życzliwym dorosłym.

Kasia, Marek, Tomek to TUTEE. Pani oraz pan profesor to 
TUTORZY. Spotkania, w trakcie których doświadczony prze-
wodnik pomaga podopiecznemu wytyczyć drogę ku wiedzy, 
doskonalić jego umiejętności i przełamywać ograniczenia to 
TUTORING. Tutee kierowany przez swojego tutora otrzymu-
je możliwość wielopłaszczyznowego rozwoju.

Tutoring to nie są korepetycje, nadrabianie zaległości, sku-
pianie się na słabych punktach. Wręcz przeciwnie – to od-
krywanie atutów, talentów i wzmacnianie ich. Tutoring nie 
przynosi gotowych rozwiązań, nie narzuca celów, natomiast 

pomaga definiować problemy, podejmować decyzje, plano-
wać kolejne etapy. Nikt nie jest oceniany ani do czegoś przy-
muszany. Młody człowiek i jego mentor spotykają się, ponie-
waż tutee chce się rozwijać, a tutor go w tym rozwoju wspiera.

Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopol-
skich w Tarnowie Podgórnym uzyskało w 2018 roku certyfi-
kat uprawniający przeszkolonych nauczycieli do prowadzenia 
tutoringu. Tutorzy czekają tam na swoich tutee. Chcą pomóc 
rozwinąć skrzydła tym, którzy pragną wiedzieć i umieć wię-
cej. 

~ Anna Organista

8 października uczniowie klas pierwszych i drugich mo-
gli sprawdzić swoje umiejętności z zakresu kombinato-
ryki w X edycji Maksa Matematycznego – oryginal-

nej formule konkursu przeprowadzanego z wykorzystaniem 
technologii informatycznych. Konkurs to przede wszystkim 
intelektualna rozrywka w formie internetowych gier, a jego 
uczestnicy muszą wykazać się nie tylko matematyczną wie-
dzą, ale przede wszystkim umiejętnością logicznego myślenia. 
W zmaganiach wzięło udział dwadzieścioro czworo uczniów 
naszego liceum, a sześcioro z nich zajęło wysokie lokaty 
w rankingu wojewódzkim:

Kategoria klas pierwszych LO
III miejsce: Jakub Cieśnik, kl. I B 
V miejsce: Maksim Sotek, kl. I C 
VI miejsce: Zofia Framska, kl. I C 
Kategoria klas drugich LO
XII miejsce: Jan Muskat, kl. II Bp 
XV miejsce: Julia Omelan, kl. II Bp 
XVII miejsce: Patrycja Piasna, kl. II Bp 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów na polu matematycznym.

~ Monika Wiśniewska 

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

TUTEE… czyli kto?

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Matematyka na Maksa...
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~ sport

Cierpliwy, wytrwały i z perfekcyjnie celnym okiem – 
Tadeusz Zimmer, strzelec z Przeźmierowa, triumfa-
tor trójboju strzeleckiego SHOOTING CHALLENGE 

2020 oraz drugi wicemistrz Europy długodystansowych zawo-
dów LONG RAGNE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2020 
na dystansie 1054 metrów. Ostatnimi zawodami, w których 
wziął udział, były międzynarodowe zawody w strzelaniu dłu-
godystansowym Long Shot, które odbyły się we wrześniu na 
obiektach Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych 
w Wędrzynie. Pan Tadeusz zajął w trójboju na dystansie 300-
600-800 metrów zajął szóste miejsce.

W październikowych meczach 
kibice niewiele zobaczyli… 
Związane było to jednak 

z obostrzeniami, wynikającymi z pande-
mii. Zarząd ligi, w porozumieniu z kapi-
tanami drużyn, zadecydował, że spotka-
nia będą znów odbywały się bez udziału 
publiczności. Z zaplanowanych trzech 
meczów ligowych, 7. kolejki Tartan Le-
ague 2020, odbyły się tylko dwa. Ale po 
kolei.

W pierwszym spotkaniu zobaczyli-
śmy, bezpiecznie usytuowane w środku 
tabeli, Dynamo Wschód oraz Sporting, 
który – w razie zwycięstwa – obejmował 
tymczasowo fotel lidera Tartan League. 
Szybko na  prowadzenie wyszli gracze 
Sportingu, a na kolejne trafienia trzeba 
było poczekać do końca pierwszej poło-
wy. Do przerwy Dynamo przegrywało 
1:3. Druga odsłona nie przyniosła wie-
lu bramek, jednak mecz do końca po-
zostawał otwarty. Ostatecznie Sporting 
wygrał 4:3 i objął prowadzenie w tabeli.

W drugim spotkaniu 7 kolejki zacięty 
bój stoczyli, chcący w końcu odbić się 
od dna, Pavilon oraz niechcące tracić 
dystansu do czołówki Zachodnie Lwy. 

Pasja strzelania
Przygodę ze strzelaniem rozpoczął w wieku 55 lat. W 2011 

r. uzyskał patent strzelecki, a później licencję strzelca sporto-
wego. Na początku strzelał głównie z pistoletu, a na treningi 
do poznańskiego klubu Magnum jeździł dwa razy w tygodniu. 
Z czasem przyszły wyniki i wzrósł „apetyt”, w efekcie któ-
rego pan Tadeusz wstąpił do Międzynarodowej Konfederacji 
Strzelectwa Praktycznego (IPSC) i zaczął trenować strzela-
nie dynamicznego. Pierwszą bronią, którą sobie wówczas ku-
pił był Glock 17 kaliber 9 mm. Przez 2 lata wystrzelał z niej 
30 tys. naboi. W 2015 r. dzięki koledze Januszowi Olczyko-
wi zaczął interesować się strzelectwem długodystansowym. 
Zbiegiem okoliczności jeden z kolegów pana Tadeusza aku-
rat chciał sprzedać karabin snajperski Keppeler kaliber 308. 
Udany zakup zapoczątkował rozpoczęcie przygody ze strze-
lectwem snajperskim, które –  jak przyznaje pan Tadeusz –  
zajmuje dużo czasu, wymaga posiadania potężnej wiedzy do-
tyczącej m. in. elaboracji amunicji, warunków atmosferyczne, 
obliczeń balistycznych czy umiejętności doboru broni. Strze-
lectwo uczy odpowiedzialności, pracowitości, systematyczno-
ści i szacunku wobec życia.

Strzelać można w każdym wieku, dlatego zachęcamy do 
spróbowania swoich sił w tej dyscyplinie sportu, tym bardziej, 
ze w Tarnowie Podgórnym również mamy ogólnodostępną 
strzelnicę!

~ Ania Lis

Zmiany na przodzie, a Pavilon po uszy w wodzie

Mecz obfitował w bramki oraz nagłe 
zwroty akcji. Do przerwy prowadziła 
„czerwona latarnia” ligi – Pavilon – 4:3. 
Pierwsze 5 minut drugiej odsłony przy-
niosło po jednym ciosie z obu stron, jed-
nak później trafiały już tylko Lwy. Osta-
tecznie Pavilon przegrał 5:7, jeszcze 
bardziej pogrążając się w otchłaniach 
ligowego dna.

Ostatni mecz 7 kolejki… niestety się 
nie odbył. Ku wielkiemu rozczarowaniu 
fanów, lider tabeli – 9Trefl – oddał mecz 
walkowerem. Galacticos zainkasowali 3 
punkty. 

Po 7 kolejkach Tartan League 2020 
nowym liderem został Sporting. Pod-

danie meczu kosztowało ostatecznie 
popularną „Dziewiatkę” dwie pozycje 
ligowe. Tabelę zamyka niezmiennie Pa-
vilon, który traci powoli z horyzontu 
resztę stawki.

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 7 kolejki Tartan League
Dynamo Wschód 3 - 4 Sporting
Pavilon 5 - 7 Zachodnie Lwy
Galacticos 6 - 0 9Trefl (walkower)
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Filip Prokopyszyn z dorobkiem 
dwudziestu trzech medali, w tym 
siedmiu złotych, zakończył sezon 

kolarski 2020. Ostatnich 5 zdobył pod-
czas torowych mistrzostw Polski elity 
w terminie 20-23 października w Prusz-
kowie. Zawodnik Klubu Kolarskiego 
Tarnovia Tarnowo Podgórne zwycię-
żył w wyścigu eliminacyjnym kat. eli-
ta i młodzieżowiec oraz obronił ubiegło-
roczny tytuł mistrza Polski U23. Poza 
tym zdobył srebrny medal w scratchu, 
a brązowe w wyścigu indywidualnym 
na 4 km i omnium. Podopieczny trene-
ra Piotra Brońskiego przyznaje: –  Z za-
kończonego sezonu jestem zadowolony 
po części i czuję niedosyt, bo wiem, że 
stać było mnie na więcej. Najbardziej 
cieszę się ze zdobycia brązowego me-
dalu młodzieżowych mistrzostw Europy 
w madisonie i z zajęcia piątego miejsca 
w omnium.  

~ Ania Lis

Mimo niesprzyjających warun-
ków, jakie stawia nam szale-
jąca pandemia, 17 paździer-

nika rozegrany został turniej siatkówki 
młodziczek „Tarnovia Volleyball Cup”. 
Zawody odbyły się dzięki uprzejmo-
ści OSiR w obiekcie przy ul. Nowej 15 
w Tarnowie Podgórnym . Na parkiecie 
można było zobaczyć, niestety z uwagi 
na restrykcje tylko i wyłącznie online, 
nasze młode siatkarki z rocznika 2006 
oraz młodsze. 

Po kilku ciekawych pojedynkach 
ostatecznie na I miejscu znalazły się 
dziewczyny z MKS MDK Trzcianka, na 
II – UKS Puma Komorniki, a na najniż-
szym stopniu podium stanęły nasze re-
prezentantki Tarnovia Volleyball Tarno-
wo Podgórne. Turniej nie odbyłby się, 
gdyby nie zaufanie i wsparcie naszych 

Niedosyt  
po sezonie

Brązowe  
siatkarki

współorganizatorów Gminy Tarnowo Podgórne i OSiR Tarnowo Podgórne, a także 
sponsorów Esysco, Neo Pizza, MK Cafe i CD Partner. Oczywiście turniej rozegrano 
z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, dzięki czemu nie odnotowaliśmy 
żadnych zachorowań związanych z udziałem w zawodach, co wskazuje na fakt, iż 
w tych trudnych chwilach jest możliwa zdrowa, rozsądna, sportowa rywalizacja. 
Zwycięzcom gratulujemy! ~ Błażej Szubstarski
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Mieszkaniec naszej Gminy, Jakub Trawka z sekcji 
BJJ/MMA - Fight Club Tarnovia klubu GKS Tar-
novia Tarnowo Podgórne, wywalczył dwa złote 

medale na mistrzostwach Polski Duko Cup BJJ Gi & No Gi, 
w kategorii junior – 69 kg, które odbyły się 24 października 
w Tarnowie Podgórnym. 

Zaledwie tydzień później wywalczył wicemistrzostwo Eu-
ropy VI Europen Championship CBJJP w kategorii Gi junior 
– 70kg.

Do zawodów Jakuba przygotowuje duet, który tworzą wybit-
ni klubowi trenerzy: Karol Matuszczak i Сергей Селивонец 
(Sergej Seliwonec). Dzięki sukcesom Kuby nasza sekcja ma 
coraz więcej zapaleńców, którzy z pewnością już niebawem 
będą brali udział w zawodach. 

Zespół GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne po 16. kolej-
kach zajmuje 11. pozycję w Proeko IV liga. Mamy dwa 
mecze zaległe z racji wykrycia zakażenia wirusem Co-

vid19 u zawodnika Iskra Szydłowo, z którą mieliśmy rozegrać 
spotkanie 31 października. Kolejny mecz 16. kolejki mieliśmy 
rozegrać w sobotę 7 listopada na wyjeździe z TPS Winogrady. 
Jednak tym razem nasi zawodnicy zostali objęci kwarantanną. 
O obydwa mecze musimy rozegrać do końca roku, a po ustale-
niu terminów poinformujemy na Facebook’u klubowym. 

Zespół trenera Najtkowskiego jest w pełni przygotowany do 
obecnych rozgrywek. Cieszy nas fakt, że odblokował się ce-
lownik Marcina „Martina” Mazurka, który w ostatnich trzech 
meczach strzelił łącznie trzy bramki (jedna na mecz) i każda 
miała wagę 3 punktów. Pozostało nam jeszcze siedem kolejek 
do rozegrania, a naszym celem jest uzyskanie minimum pią-
tego miejsca. 

~gks tarnovia

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Wicemistrzostwo Europy 
i dwa złote medale 
mistrzostw Polski!

Jeżeli chcesz dołączyć do klubu, to trenujemy w każdą śro-
dę i piątek, w godz. 18.00 – 20.30, sekcja dziecięca w środy, 
w godz. 17.00 – 18.00.

Więcej informacji na FB @TarnoviaFightClub
~gks tarnovia

GIEKSA w natarciu

Dwa zespoły młodzika GKS Tarnovia Tarnowo Pod-
górne, występujące w jednej grupie rozgrywkowej 
WZPN, zajmują dwa pierwsze miejsca w tabeli! 

Pierwszy zespół na dwie kolejki przed końcem zagwarantował 
sobie pierwsze miejsce w lidze. Zanotował osiem zwycięstw 
w ośmiu spotkaniach, w których zawodnicy strzelili 72 bramki 
(średnia 8 bramek na mecz robi wrażenie!), a stracili tylko 5. 

~gks tarnovia

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Niepokonany zespół młodzika!
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Nasi zawodnicy dzielnie trenują i gdy tylko jest okazja 
sprawdzają swoje umiejętności na zawodach. Od paź-
dziernika startowali trzykrotnie. 

Pierwszy turniej Mistrzostwa Wielkopolski Szkół odbył się 
w Śremie, 9 października. Nasze zawodniczki były bezkonku-
rencyjne i w kategorii roczników 2006-2007 zajęły wszystkie 
miejsca na podium. Pierwsza była Hanna Depta, druga – Han-
na Hałas i trzecia – Tatiana Tatrowska. W kategorii 2008-2009 
wygrała Sofie Fechner. Wśród chłopaków Oskar Fechner zwy-
ciężył w kategorii 2006-2007. 

Najważniejsze dla nas zawody w sezonie to Mistrzostwa 
Polski Młodzików w Częstochowie, które rozegrano w dniach 
17-18 października. Nasi zawodnicy startowali w turnieju in-
dywidualnym i drużynowym. Najlepszy wynik osiągnęliśmy 
w turnieju drużynowym dziewcząt. Drużyna w składzie Ga-
briela Ciborowska, Hanna Depta, Tatiana Tatrowska i Han-
na Hałas wywalczyła wysokie ósme miejsce. Indywidualnie 
najwyższe miejsce w naszej ekipie zajęła Hanna Depta – 24, 
wśród 72 walczących w turnieju zawodniczek. Oprócz wyżej 
wymienionych, w zawodach startowali jeszcze Natalia Pera 
i Oskar Fechner. Na Mistrzostwach Polski zdobyliśmy dla na-
szego klubu kolejne punkty we Współzawodnictwie Sporto-
wym Dzieci i Młodzieży.

Ostatnie zawody to turniej klasyfikacyjny młodzików „Pu-
char Ziem Północnych” rozegrany 7 i 8 listopada w Szcze-
cinie. Walki toczyły się w czterech kategoriach wiekowych. 
Doskonale biła się Hanna Depta, zdobywając pierwsze miej-
sce w najstarszej kategorii – juniorów młodszych. Również 
Oskar Fechner uzyskał bardzo dobry wynik, zajmując trzecie 
miejsce w kategorii młodzików. Pozostałe zawodniczki zaję-
ły kolejno: Tatiana Tatrowska – 6 miejsce (junior młodszy) , 
Hanna Hałas – 13 i Natalia Pera – 17 miejsce (obie w katego-
rii młodziczek). Jeszcze raz gratuluję doskonałych wyników.

Zapraszam do śledzenia bieżących wydarzeń na Facebooku 
(https://www.facebook.com/uksatlas)

~ PK

Bardzo dobre wyniki szermierzy UKS ATLAS

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
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Udanym debiutem w kategorii wiekowej junior może 
pochwalić się Martyna Konieczna. Zawodniczka sek-
cji taekwondo olimpijskiego UKS Atlas Tarnowo 

Podgórne zdobyła brązowy medal Mistrzostw Polski Junio-
rów, które odbyły się w 24 października w Warszawie.

– Przez pandemię mój normalny cykl treningowy był znacz-
nie utrudniony, ale i tak wykorzystałam go najlepiej ja potra-
fiłam – powiedziała Martyna. –  Swój debiut i wynik oceniam 
bardzo dobrze. Dziękuję trenerowi Tomaszowi Gorwie za do-
bre przygotowanie do startu i rodzicom za wsparcie oraz nie-
ocenioną pomoc. 

~ Ania Lis

Sześć medali Mistrzostw Polski w brazylijskim jiu-jitsu 
DUKO CUP 2020 wywalczyli zawodnicy Osady Jiu-Jit-
su Judo Tarnowo Podgórne i Tarnovii Fight Club. 

Kacper Woszczek (kat. młodzik 54 kg) i Igor Szczęsny 
(kat. junior młodszy 55 kg) z Osady zdobyli cztery: dwa złote 
i srebrne w formule gi i no-gi, a Jakub Trawka z Tarnovii (kat. 
junior – 69 kg) złote w gi i no-gi. W zawody, które odbyły się 
24 października w hali OSiR w Tarnowie Podgórnym wystar-
towało blisko 150 zawodników. 

~ Ania Lis

Pierwszy start

bjj Duko Cup

WZP.6721.12.2018
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

(uzupełnienie ogłoszenia z października b.r.)

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

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (tekst 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 Podgórnymo godz.16:00.

W związku ze stanem epidemii, dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się za pomocą środków 
porozumiewania się na odległość z możliwością zabierania głosu, za-
dawania pytań i składania uwag przez jednoczesną transmisję obrazu 
i dźwięku oraz zadawania pytań i składania uwag w formie zapisu 
tekstowego. Udział w dyskusji będzie możliwy za pomocą przeglą-
darki internetowej – szczegółowy link do dyskusji zostanie zamiesz-
czony w BIP Gminy Tarnowo Podgórne w zakładce „Planowanie 
przestrzenne / Ogłoszenia w sprawie planów miejscowych oraz stu-
dium”, co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem dyskusji. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tarno-
wo Podgórne, reprezentowana przez Wójta, ul. Poznańska 115, 62-
080 Tarnowo Podgórne;

Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@tarnowo-podgorne.pl;
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest 

w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: http://bip.tarnowo-
-podgorne.pl/tarnowo/biuletyn-informacji-publicznej/ochrona-da-
nych-osobowych.html

oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: 
http://www.tarnowo-podgorne.pl/wazne/ochrona-danych-osobo-
wych/
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18 września pożegnaliśmy naszą drogą koleżankę 

śp. Katarzynę Prusak
zasłużoną, wieloletnią nauczycielkę matematyki  
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II oraz  

w byłym Gimnazjum im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym.

Katarzyna Prusak ( z domu Mytkowska)  podjęła pracę 
w Szkole Podstawowej w Tarnowie Podgórnym tuż 
po studiach. Po wielu latach pracy, kiedy w wyniku 

reformy edukacji powstało Gimnazjum w Tarnowie Podgór-
nym, przeniosła się do  nowo otwartej placówki, w której  pra-
cowała aż do emerytury. 

Całe swoje ponad 40-letnie zawodowe życie związała z Tar-
nowem Podgórnym, codziennie dojeżdżając do pracy z Pozna-
nia. 

W początkach swej kariery zawodowej prowadziła druży-
nę harcerską, była wychowawcą oraz opiekunem na obozach 
i wycieczkach. Pomagała również początkującym nauczycie-
lom, dla których zawsze znajdowała czas i dobre rady. Wy-
kształciła ogromną rzeszę tarnowskich uczniów. Wielu z nich 
odniosło sukcesy w konkursach i olimpiadach matematycz-
nych.

Jej zasług w kształceniu i wychowaniu młodych ludzi nie da 
się zmierzyć żadną miarą. 

Kiedy myślimy o Kasi Prusak od razu widzimy jej uśmiech-
niętą twarz i słyszymy pogodny głos. Kasia była bardzo lu-
bianą osobą oraz wspaniałym kompanem na wszelkich wy-
jazdach. Cieszyła się sympatią i szacunkiem wszystkich: 
uczniów, ich rodziców, dyrekcji szkół, w  których pracowała 
i nas  – Jej koleżanek i kolegów z pracy. Dla wszystkich była 
prawdziwym autorytetem. 

Kasia  była wspaniałą, życzliwą i otwartą na ludzi osobą. 
Jej optymizm był zaraźliwy, a uśmiech Kasi wchodzącej rano 
do pokoju nauczycielskiego sprawiał, że dzień stawał się dla 
każdego lepszy. 

Będąc już na emeryturze, Kasia zachorowała. Ale nawet 
wtedy nie poddała się nawet na moment. Walczyła dzielnie 
z chorobą, znosiła ból i wszelkie niedogodności. Wierzyła, że 
choroba jej nie pokona. Takiego optymizmu mogli jej pozaz-
drościć nie tylko ludzie chorzy, ale i zdrowi. 

Do końca miała głowę pełną planów i pomysłów sięgają-
cych daleko w przyszłość, chciała jeszcze odwiedzić tyle 
miejsc i tyle zrobić. Bardzo lubiła wyjeżdżać na wycieczki or-
ganizowane przez poznański oddział PTTK, każdego roku od-
wiedzała ukochane Kaszuby.

Kiedy dowiedzieliśmy się o śmierci Kasi, początkowo trud-
no nam było  w to uwierzyć.     Kasia?  Nie takie miała plany!  

A jednak…

Zostawiła nas w zaskoczeniu i niedowierzaniu, że już ni-
gdy nie będzie okazji do dobrodusznej pogawędki, poważniej-
szych rozważań o nadziejach szkoły albo wspólnego wyjazdu.

Tym wspomnieniem żegnamy Ją i wiemy, że z pewnością 
nigdy o Niej nie  zapomnimy. Na zawsze pozostanie w naszej 
pamięci jako pełna energii i pasji, zaangażowana Nauczyciel-
ka, lojalny Człowiek, serdeczna i niezastąpiona Koleżanka.

Zapamiętamy Ją jako osobę  pogodną i zawsze uśmiechnię-
tą. 

Osobę, której pracowite i szlachetne życie  może być wzo-
rem dla wszystkich.

Jej  odejście to wielka, nieodżałowana strata
Rodzinie Kasi składamy serdeczne wyrazy współczucia.

~ Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i uczniowie  
Szkoły Podstawowej nr 1  

oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Tarnowie Podgórnym.

Wspomnienie
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• SZUKAM PRACY
• Posprzątam biuro mam doświadczenie, Info.: 
604 372 440
• Kierowca, doświadczenie wywrotka szuka 
pracy  694-043-808
• Szukam pracy. Jestem rzetelny, odpowie-
dzialny - 575 518 345
• Podejmę się prac ogrodniczych, tel. 503 008 
671
• Poszukuję pracy w ogrodnictwie lub innej - 
575 518 345

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

  Jan Grzegorczyk

Panu 

Oskarowi Cierpiszewskiemu
Sekretarzowi Gminy Tarnowo Podgórne

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Ojca
składają 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka 
z pracownikami Urzędu Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba z Radnymi 
oraz Sołtysi

„Można odejść na zawsze by stałe być blisko”
                                         ( ks. Jan Twardowski)

Irenie, Ani, Maciejowi Ciuśniak oraz rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

męża i taty Eugeniusza Ciuśniaka

składają sołtys Agnieszka Mitoraj i Rada Sołecka
oraz koleżanki i koledzy  

z Klubu Seniora w Wysogotowie

„…koniec by nigdy nie kończyć
czas by utracić bliskich
łzy by chodziły parami

śmierć aby wszystko się stało
pomiędzy światem a nami…”

                  ks. Jan Twardowski

Sekretarzowi Gminy Tarnowo Podgórne

Panu Oskarowi Cierpiszewskiemu
najszczersze wyrazy współczucia z powodu śmierci

Taty
składa: Zarząd Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej  

TP-KOM Sp. z o.o. wraz z pracownikami.

Stowarzyszenie na rzecz Baranowa serdecznie dziekuje firmie „Kornik” i jej 
właścicielowi p. Tadeuszowi Wizla z Tarnowa Podgornego za wykonanie i 
przekazanie na rzecz społeczności Baranowa ławek dębowych.

Ławki te znakomicie wpisują się w naturalny krajobraz Baranowa i są miejscem 
wypoczynku Zarówno mieszkańców jak i również spacerowiczów .

Serdecznie dziekujemy!!!
Anna Kaminska Skrzypczak, Janusz Pierun, Dariusz Przybyl

Podziękowania

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci naszej koleżanki

Wandy Łoniewskiej

Rodzinie i bliskim wyrazy szczerego współczucia składają 
koleżanki i koledzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku  

w Tarnowie Podgórnym

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci męża naszej koleżanki

ŚP Jerzego Kupsik

Lucynie, jej rodzinie i bliskim wyrazy szczerego 
współczucia składają  

koleżanki i koledzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku  
w Tarnowie Podgórnym

Księdzu Proboszczowi Tomaszowi Szukalskiemu  
i wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

mojego męża, ojca, dziadka i teścia

ŚP Jerzego Kupsik

Serdeczne Bóg Zapłać
Lucyna Kupsik z Rodziną
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SZUKAM  
GRUNTÓW
Pod budownictwo  

jedno i wielorodzinne
- dla dewelopera -

tel. 663 077 019

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
CZYSZCZENIE PIERZA

SZYCIE KOŁDER

509 879 621
Lusowo, Nowa 45

ITM Baza Poznańska Sp. z o.o.   Znajdź nas na Pracuj.pl

www.muszkieterowie.pl

Oferta pracy dla
Programistów Systemów Automatyki

Zakres obowiązków
• Programowanie sterowników PLC
• Programowanie systemów wizualizacji
• Wdrażanie systemów automatyki
• Serwis systemów automatyki
Wymagania
•  Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki:  

Automatyka i Robotyka, Elektronika, Elektryka)
• Doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu systemów automatyki
•  Doświadczenie w programowaniu sterowników PLC,  

paneli operatorskich
• Prawo jazdy kat. B
Oferujemy
• Pracę w Wysogotowie
• Przyjazną atmosferę pracy
•  Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę po okresie próbnym 

umowa na rok, po roku umowa na czas nieokreślony
• Podnoszenie kwalifikacji przez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne

Aplikuj na: msrtraffic@pro.onet.pl

ZATRUDNI:

PRACA W SYSTEMIE
4 - BRYGADOWYM

- PORTIERA
- PRACOWNIKA

PRODUKCYJNEGO

KORBANEK Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym

zatrudni do działu księgowości 
pracownika z doświadczeniem zawodowym.

CV i list motywacyjny kierować na adres elektroniczny:

rekrutacja@korbanek.pl

USŁUGI 
REMONTOWE

MALOWANIE
UKŁADANIE PŁYTEK 

WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

TEL: 537 700 281
DOBRA JAKOŚĆ + NISKA CENA
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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

PSYCHOLOG
www.malgorzataremlein.pl

tel. 660 140 488

ASERTYWNOŚĆ

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

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

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

               Gabinet
neurologopedyczny

Zapraszam!
Rejestracja telefoniczna: 790 775 791

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

w w w . s i l n a m o w a . p l

PSYCHOLOG
ZABURZENIA LĘKOWE
www.malgorzataremlein.pl

660 140 488

ODZIEŻ UŻYWANA
z wieszaka

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

SPRZEDAŻ NA KG

GODZ. OTWARCIA:

43,5x19,7 mm

WIELKA 
wyprzedaż  mebli 

perfekt-meble.com

602-558-968

Sprzedaż i wynajem 
rusztowań choinkowych

Dąbrowa
 602-558-968

Kupię działkę budowlaną

w Lusowie
kontakt: 668 676 788

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.

SPRZĄTANIE
DOMY, BIURA
692 426 200

Wycinanie 
i przycinanie drzew

tel. 608 443 604

NAUKA
JAZDY

Jeździmy nową
KIA RIO

66 44 99 032 tel.: 667 706 513
e-mail: skot1972@wp.pl

TWÓJ DOMOWY
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy

szybko • czysto • solidnie

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

Przeszkadza Tobie

PIEŃ
w ogrodzie,

działce, parku?

FREZOWANIE
PNI-KARPIN
-USUWANIE

www.megadrwal.pl

tel. 883 979 808
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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

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

MALOWANIE

604 345 047

25 lat doświadczenia
solidnie, niska cena

PROTEZY ZĘBOWE

PRACOWNIA KAŹMIERZ

TEL. 535 900 848

EKSPRESOWA NAPRAWA
CZYSZCZENIE

NOWOCZESNE PROTEZY
ELASTYCZNE

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

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

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

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

PSYCHOLOG
www.malgorzataremlein.pl

tel. 660 140 488

ASERTYWNOŚĆ

• Reportaże
• Kursy fotogra�i

605 188 010
kxrx@wp.pl

www.krfoto.pl
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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

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

24h USŁUGI
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

Czynne: pon- pt 9.00-17.00PRALNIA CHEMICZNA

Pogotowie Krawieckie
Wszywanie zamków • Przeróbki i naprawa odzieży

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

43,5x19,7 mm

WIELKA 
wyprzedaż  mebli 

perfekt-meble.com

602-558-968

Sprzedaż i wynajem 
rusztowań choinkowych

Dąbrowa
 602-558-968

PODSTAWOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Do wynajęcia pokój 
z kuchnią 2 osobowy 

Przeźmierowo
573 437 608
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Nowe instalacje
Modernizacja i remont

Usuwanie usterek
Pomiary

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

tel. 691 494 447

,

,

Podró
żuj

z pa
sją 

do 

Klink
ieru

!

,

BRUKARSTWO
KOMPLEKSOWO

514 676 041

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

tel. 694 99 88 21

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
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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

WIZYTY DOMOWE

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA „LORWET”

lek. wet. Cezary Lorkiewicz
tel. 602 608 892

Gabinet Weterynaryjny

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

lek. wet. Łukasz Lorkiewicz
tel. 694 064 288

PODSTAWOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

PSYCHOLOG
www.malgorzataremlein.pl

tel. 660 140 488

ASERTYWNOŚĆ

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

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

PRANIE DYWANÓW, TAPICERKI 
MEBLOWEJ I SAMOCHODOWEJ, 

SPRZĄTANIE DOMÓW, MIESZKAŃ, 
BIUR, TRANSPORT
698 619 591

kontakt@perfectshine.com.pl

Kupię grunty
Tel.: 882 725 015

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.

KUCHNIA
WIETNAMSKO 
TAJLANDZKA

PRZEŹMIEROWO
RYNKOWA 88

516-369-878
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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

UL. SZKOLNA 2B, ROKIETNICA

  

Umów się na 

Tysiące najnowszych modeli okularów 

1+1, -50% na oprawki, rabat na okulary progresywne i przeciwsłoneczne

SKORZYSTAJ Z PROMOCJI

 

Telefonicznie lub na stronie: visionoptyk.pl/rezerwacja

696 696 332

NA WSZYSTKIE
OPRAWKI

Godziny otwarcia: PN.-ŚR.: 10.00-18.00, CZW.: 12.00-20.00,
PT.: 10.00-18.00, SB.: 10.00-13.00

CZYSZCZENIE 

603 635 878

dywany
fotele

MYCIE
elewacji
dachówki

kostki bruk.
ogrodzeń

wykładziny
krzesła

Eko 21Dom
SZTUKA SPRAWNOŚCI

elementy:
hatha-jogi

metody Pilates
Terapii  Manualnej

Rakowskiego

wtorki i czwartki o 18:30

Centrum Terapii Manualnej
Sierosław, ul. Leśna 1

z kartą mieszkańca
Gminy Tarnowo Podgórne

-10%z a p i s y :  6 1  8 1 4  7 9  0 0
w w w . c t m r a k o w s k i . p l
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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

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

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

CHIŃSKIE CENTRUM HANDLOWE

Tarnowo Podgórne, Poznańska 40D
Godziny otwarcia:

od poniedziałku do soboty 9.00-19.00

NISKIE CENY! 
DOBRA JAKOŚĆ! 
DUŻY WYBÓR!

ZAPRASZAMY!

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832

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

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
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~ reklamy

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 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)

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

UL. ROLNA 8

600 45 37 27



W ślad za apelem, by w związku z rozpowszechnianie się 
koronawirusa wszyscy pozostawali w domach, w naszej Gminie 
powstał ZESPÓŁ POMOCOWY.
Zespół tworzą pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, druh-
ny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej, sołtysi, pielęgniarki 
środowiskowe. Koordynatorem jest I Zastępca Wójta Ewa 
Noszczyńska-Szkurat.
Zadaniem zespołu jest pomoc osobom starszym, samotnym, 
chorym i tym, którym pomocy nie mogą udzielić objęci kwaran-
tanną dotychczasowi opiekunowie czy rodzina. Pomoc oferujemy 
także osobom objętym kwarantanną, które bezwzględnie 
powinny zostać w domach.

Zgłoszenia przyjmuje I Zastępca Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat:

tel. 606 940 826

wicewojt@tarnowo-podgorne.pl

Każde zgłoszenie zostanie zweryfikowane. Następnie zostanie 
ustalony zakres i sposób pomocy.
Pomoc obejmuje m.in. zrobienie i dostarczenie zakupów, leków 
oraz inną indywidualnie dostosowaną formę pomocy oraz infor-
mowanie na temat zagrożenia koronawirusem (objawy choroby, 
postępowanie, zasady bezpieczeństwa).
Zgłoszenie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwa-
rzanie danych osobowych. Dane będą przetwarzane wyłącznie 
w celu realizacji zgłoszenia.

GMINNY ZESPÓŁ POMOCOWY

Lwy zostają w domu!

O działaniach w pandemii czytaj także na str. 15


