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Pogotowie energetyczne
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

Szanowni Państwo!
Powoli wakacje się kończą, ale w naszej Gminie nie
zwalniamy wakacyjnego tempa! Przede wszystkim zapraszamy na nasze Gminne Dożynki, które odbędą
się 22 sierpnia, tradycyjnie w Lusowie. Będą obrzędy
dożynkowe, stoiska sołeckie, animacje dla dzieci, na
scenie wystąpią bardzo ciekawe zespoły folklorystyczne. W tym roku rozszerzyliśmy formułę wydarzenia
i ogłosiliśmy trzy tematyczne konkursy: fotograficzny,
rysunkowy i na dekorację dożynkową. Zwycięzców
poznamy podczas Dożynek.
W ostatni wakacyjny weekend zapraszamy na Ogólnopolski Festiwal Piosenki. Na plenerowej scenie
wystąpią artyści z całej Polski i zaśpiewają utwory
Krzysztofa Krawczyka w nowych aranżacjach. Dodatkową atrakcją będą koncerty Hanny Banaszak
i Sławka Uniatowskiego. Wstęp jest wolny, ale jeśli
chcą Państwo mieć miejsce siedzące w wyznaczonej
strefie przy scenie, to warto zadbać o wejściówkę.
My nieustannie apelujemy o szczepienie się przeciwko Covid-19. Szczególnie gorąco zachęcamy, by
zaszczepić dzieci, chociażby pierwszą dawką, jeszcze
przed rozpoczęciem roku szkolnego. Adresy punktów
szczepień podajemy wewnątrz numeru (nie obowiązuje tu rejonizacja).
~ Agnieszka Rzeźnik, Redaktor naczelna

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

URZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 61 89 59 200, fax 61 81 46 118, ug@tarnowo-podgorne.pl
Filia w Przeźmierowie
62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 75C
tel. 61 22 75 873, fp@tarnowo-podgorne.pl
www.tarnowo-podgorne.pl
Godziny pracy Urzędu Gminy i Filii:
w poniedziałki 8.30-18.00; wt., śr., czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00
Wójt Tadeusz Czajka przyjmuje:
w poniedziałki 15.00-17.30; w czwartki 14.30-15.45
Prosimy o wcześniejsze umówienie terminu: tel. 61 89 59 201
Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba przyjmuje:
w Urzędzie Gminy w pon. 15.00-17.00, w czw. 9.00-11.00
W SOBOTY URZĄD NIECZYNNY
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Oddaj krew na
zakończenie wakacji

W

ostatnią wakacyjną sobotę, 28 sierpnia, Stowarzyszenie Dar Serc zaprasza wszystkich chętnych na
kolejną akcję honorowego oddawania krwi. Odbędzie się ona w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej
w Tarnowie Podgórnym, w godz. 8.00 – 16.00. Na krwiodawców będą czekać pracownicy poznańskiego Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz wolontariusze Stowarzyszenia.
– Będziemy wdzięczni za każdą oddaną kroplę krwi, bo tego
cennego leku cały czas brakuje – mówi Wojciech Janczewski,
Wiceprzewodniczący Rady Gminy i prezes Stowarzyszenia. –
Szczególnie serdecznie zapraszam tych, którzy podczas naszej
akcji oddadzą krew po raz pierwszy.
~ ARz

~ 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
Moje pytanie dotyczy dokończenia
ścieżki rowerowej i chodnika
na ul. Prostej w Sierosławiu.
Kiedy nastąpi przedłużenie już
wykonanego odcinka z Lusówka

T

en odcinek ulicy Prostej jest w trakcie projektowania. Przewiduje się budowę
kanalizacji deszczowej, nowej nawierzchni jezdni, a także chodnika. Natomiast przystąpienie do prac będzie uzależnione od możliwości budżetowych
Gminy.

do drogi 307 Poznań – Buk?
Czy w naszej Gminie w związku
nowymi funduszami europejskimi,
w ramach programu Polski Ład, są
czynione starania o pozyskanie
środków na dodatkowe inwestycje
drogowe? Może tym sposobem
udałoby się przyspieszyć tak
potrzebne realizacje projektów
drogowych w całej Gminie
Tarnowo Podgórne?
Czy w najbliższych latach na
terenie Gminy planuje się budowę
szpitala i/lub innej placówki
medycznej?

Z

apewniam, że wnioski składamy we wszystkich programach wsparcia, które
są kierowane do samorządów. Analizujemy możliwości otrzymania wsparcia
w ramach funduszy europejskich – obecnie nie ma programów na taki cel,
ale jeżeli takie się pojawią, to na pewno będziemy się ubiegać o dofinansowania.
Uczestniczymy także w programach rządowych. Tych jest kilka – w każdym
z nich składamy wnioski. Niestety, od kiedy zakończyła się kampania prezydenckiej, w której trakcie każdy samorząd otrzymał czek symbolizujący rządowe dofinansowanie, to z pozytywnymi odpowiedziami na zgłaszane przez nas projekty jest
już znacznie gorzej. Teraz czekamy na rozstrzygnięcie I tury Programu Polski Ład,
w której złożyliśmy trzy wnioski.

W

budżecie Gminy taka inwestycja nie jest planowana. Natomiast takie zadanie może oczywiście zrealizować sektor prywatny.
W planie zagospodarowania przestrzennego na tego typu działalność
mamy przewidziane dwa miejsca:
- w Baranowie (przy Agrobex),
- w Tarnowie Podgórnym (przy Tarnowskich Termach).
Jednakże ze względu na szczupłość terenów mogą to być niewielkie, specjalistyczne kliniki.
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~ aktualności

Sprawdź,
co się dzieje
w Twojej

Na Polskim Ład

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. Platynowej oraz skrzyżowania Szamotulska/Kasztanowa/
Platynowa

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

Ceradz Kościelny
Trwa budowa ul. Orła
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę szkoły Podstawowej

Chyby
Trwa procedura uzyskania w Starostwie Powiatowym
zezwolenia na przebudowę ul. Kasztanowej
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej

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, Ciepła, Upalna)

Jankowice
Trwa projektowanie oświetlenia ul. Ogrodowej (w kierunku Ceradza Kościelnego)

Kokoszczyn
Trwa opracowanie dokumentacji przetargowej dla wyłonienia wykonawcy budowy II etapu ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Kokoszczyn z Tarnowem Podgórnym
– od Kokoszczyna do Góry

Lusowo
Przekazano plac budowy ul. Kukułki
Posiadamy pozwolenie na budowę ul. Zielnej
Trwa modernizacja boiska przy szkole podstawowej
Trwa termomodernizacja budynku komunalnego przy
ul. Poznańskiej

Lusówko
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla
kontynuacji ścieżki/chodnika na ul. Rozalińskie i Sierosławskiej
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S

amorządowcy w całej Polsce
z dużym niepokojem przyjęli zapowiedź wprowadzenia przez rząd
Polskiego Ładu. Jakie zagrożenie dla
naszych mieszkańców przyniesie realizacja tego projektu?
Zapisy Programu Polski Ład przeanalizowali eksperci Związku Miast
Polskich, którzy zbudowali algorytm
wyliczający wpływ proponowanych
zmian na budżety samorządów lokalnych. Okazuje się, że w każdym przypadku są one negatywne: jedne samorządy tracą mniej, inne więcej, ale tracą
wszyscy.
Według tych wyliczeń Gmina Tarnowo Podgórne straci w swoich dochodach w 2022 r. kwotę blisko
20 milionów zł i co najmniej tyle samo
w każdym następnym roku. To oznacza, że o taką kwotę będziemy zmuszeni  każdego roku zmniejszać nasze
wydatki. A niższy budżet to ograniczenie i spowolnienie realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych.
Oczywiście trzeba będzie też szukać
oszczędności w wydatkach bieżących, m.in. w obszarze oświaty, kultury, sportu, w dotacjach dla organizacji
pozarządowych, finansowaniu komunikacji autobusowej (poprzez np.
zmniejszenie liczby kursów), w dotacjach do żłobków, utrzymaniu zieleni.
To będą bardzo trudne decyzje, wymagające szczegółowej analizy i rozwagi. We współczesnej historii polskiego
samorządu nie było takiej sytuacji.
Ale przecież Premier ogłasza kolejne
programy wsparcia dla samorządów
lokalnych twierdząc, że dotychczas żaden rząd nie przeznaczał tak dużo pieniędzy na projekty samorządowe.
Według wartości bezwzględnych
pewnie tak jest, ale mechanizm jest
okrutny. Rząd najpierw zabiera bądź
ogranicza należne samorządom dochody, a później te środki rozdaje według własnych preferencji i uznania.
W ubiegłym roku obliczyliśmy (nie
uwzględniając skutków pandemii), że
rząd poprzez swoje decyzje umniej-

- mówi Wójt

szył nasze środki o kwotę 14 mln zł.
W ramach „rekompensaty” otrzymaliśmy jedynie 3,8 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. A gdzie te brakujące 10 mln…?  
Rząd tłumaczy rozdział środków
wspieraniem słabszych gmin. Ale przecież Gmina Tarnowo Podgórne płaci tzw. podatek „janosikowy”. W tym
roku to ponad 17 mln zł!
Na rządowe wsparcie cieniem kładzie się brak transparentności. Z oburzeniem obserwuję, że w rzeczywistości obowiązuje kryterium „dajemy
swoim”. Było to bardzo widoczne przy
realizacji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wówczas nie było
jasnej procedury składania wniosków,

Ograniczanie
dochodów gmin
godzi
w najważniejsze
zasady
samorządności:
samodzielność
i niezależność
jednoznacznych, przejrzystych kryteriów oceny zgłaszanych projektów,
a co za tym idzie zasad przyznawania
przez rząd finansowego wsparcia. Nie
było też możliwości odwoływania się
od rządowych decyzji.
Wiem, że słabsze samorządy nadal
nie mają wypracowanego stabilnego
mechanizmu, zapewniającego wystarczające finansowanie dla ich funkcjonowania. I te samorządy są zmuszone

~ aktualności

dzie stracą wszyscy

Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka
do brania udziału w takim uznaniowym
rozdawnictwie, wyłączającym ich samodzielność.
Ograniczenie dochodów samorządów godzi w najważniejsze zasady
samorządności – samodzielność i niezależność. Jak mamy planować rozwój gminy, gdy decyzja o realizacji
określonych zadań będzie zależna od
woli tego czy innego rządu? Taki system był przed 1989 r. Wówczas Polki
i Polacy dokonali zmiany. Mam wrażenie, że dzisiaj rządzący swoimi decyzjami chcą przywrócić poprzedni
ustrój.

Ostatnie 31 lat pokazuje, że samorząd terytorialny odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju społeczności lokalnych.
Jako samorząd jesteśmy odpowiedzialni za podstawowe obszary życia mieszkańców: wspieramy opiekę w żłobkach, zapewniamy miejsca
w przedszkolach, kształcimy dzieci
w szkołach podstawowych (a w naszej
Gminie również ponadpodstawowych:
Liceum, Technikum, Szkoła Branżowa, Samorządowa Szkoła Muzyczna),
tworzymy ofertę sportową, kulturalną
i rekreacyjną, zapewniamy transport
publiczny, dostarczamy wodę bieżącą,

odbieramy ścieki i odpady komunalne, kreujemy poprzez rozwój przedsiębiorczości miejsca pracy, wspieramy
najsłabszych, począwszy od zasiłków
celowych po lokale mieszkalne, budujemy infrastrukturę drogową. To tylko
część zadań, które samorząd realizuje
na rzecz swoich mieszkańców. Jednym
słowem każdy z nas codziennie korzysta – nawet nieświadomie – z efektów
pracy lokalnego samorządu. Trzeba
więc jasno powiedzieć: jeśli państwo
polskie dąży do osłabienia samorządu,
to świadomie pogarsza warunki życia
każdego obywatela. Na to nie może być
naszej zgody!
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~ aktualności
Przekazano plac budowy kolejnego etapu oświetlenia
na os. Morskim
Wybrano wykonawcę projektu i budowy hali namiotowej przy szkole podstawowej ul. Zespołowa 1
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Wioślarskiej (od ul. Grabowej do ul Rejsowej),
ul. Rejsowej (od ul. Wioślarskiej do ul. Tarnowskiej)
oraz Bursztynowej
Trwa przygotowanie do przetargu na opracowanie
dokumentacji zagospodarowania terenu dla Centrum
Edukacji, Sportu i Rekreacji

Przeźmierowo
Posiadamy zezwolenie na wykonanie nawierzchni ul.
Leśnej (od ul. Rynkowej do istniejącej nawierzchni z
kostki w okolicy ul. Folwarcznej); trwa uzgadnianie z
PSG terminu przebudowy gazociągu
Trwa budowa Centrum Integracji Obywatelskiej
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Olszynowej
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Sosnowej
Trwa procedura uzyskania w Starostwie Powiatowym
pozwolenia na budowę ul. Zacisze

Wędkarsko-taneczne
zakończenie lata

K

oło wędkarskie nr 132 z Tarnowa Podgórnego zaprasza za wędkarsko-taneczne zakończenie lata.
Najpierw tańce: w sobotę, 28 sierpnia, o 19.00, przy hali OSiR przy Szkole Podstawowej na ul. Kościelnej, zagra muzyka. – Mam nadzieję, że w dobrych
nastrojach będziemy bawić się do północy – mówi Ireneusz Rembalski z Przeźmierowa, współorganizator wydarzenia. – Przygotowujemy atrakcje i animacje, będzie
dużo miejsca do tańca.
Dzień później, w niedzielę, 29 sierpnia, rano na stawach w Baranowie wędkarze
z tarnowskiego koła organizują zawody dla dzieci i młodzieży. Będzie można z bliska zobaczyć, jak radzą sobie młodzi miłośnicy tego sportu.
Wstęp na oba wydarzenia jest wolny, szczegóły będą dostępne na plakatach
i w mediach społecznościowych. Pamiętajmy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa.
~ ARz

Z Lusówkiem nad morzem

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Rynkowej
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Orzechowej
Przekazano plac budowy oświetlenia na ul. Polnej i
Wysogotowskiej
Trwa opracowanie dokumentacji budowy łącznika ul.
Rzemieślniczej z ul. Bukowską
Trwa remont szatni w szkole podstawowej

Rumianek
Trwa opracowanie projektu rozbiórki i budowy budynku komunalnego przy ul. Szkolnej

Sady
Trwa budowa budynków komunalnych przy ul. Jeżynowej
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie dodatkowego pasa ruchu w ul. Za Motelem
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Jeżynowej
Trwa przygotowanie przetargu dla wyłonienia wykonawcy II etapu budowy dróg na osiedlu Lipowym (Topolowa, Olchowa, Jaworowa)
Zawarto umowę na modernizację boiska przy świetlicy
wiejskiej
Trwa opracowanie dokumentacji na budowę budynków komunalnych przy ul. Kobylnickiej
Rozpoczęto modernizację boiska przy świetlicy wiejskiej

Sierosław
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla
przebudowy ul. Prostej (od ul. Bukowskiej do ul. Szafirowej)
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D

o Międzyzdrojów wyruszyliśmy 17 lipca wczesnym rankiem. Pogoda nad
morzem przywitała nas rześkim wiaterkiem. Po rozplanowaniu dnia grupa
wycieczkowiczów podzieliła się. Część osób wyruszyła na spacer brzegiem
morza, inni plażowali i kąpali się w morzu. Standardowo zaliczyliśmy obiadową
rybkę. Od południa pięknie świeciło słońce, co niektórzy „spiekli skórkę” i chłodzili
się lodami lub zimnymi napojami.
Po kilku godzinach spędzonych nad morzem udaliśmy się w kierunku domu. Wyjazd był krótki, intensywny i bardzo udany.
~ Zdzisława Piszczyńska
Sołtys Lusówka

1 września – pamiętajmy!

W

kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej uczcijmy tych, którzy broni naszej Ojczyzny oddali swoje życie. Spotkajmy się 1 września, o 4.50,
przy pomniku w Parku Wojkiewicza w Tarnowie Podgórnym. W zadumie
oddajmy hołd bohaterom.
~ ARz

~ aktualności

Wójt Tadeusz Czajka i Ks. Proboszcz dr Dariusz Madejczyk
oraz Sołtysi
mają zaszczyt zaprosić
na Dożynki Gminy Tarnowo Podgórne

22 sierpnia 2021 r. o godz. 10.30
Msza św. w Kościele pw. św. Jadwigi
i św. Jakuba Ap. w Lusowie
Po mszy zapraszamy na Plac „U Księdza za płotem” na Orszak z Wieńcem i Obrzęd
Dożynkowy. Potem zachęcamy do odwiedzenia stoisk sołeckich. Równolegle na
scenie wystąpią artyści w ramach XXI Przeglądu Zespołów Folklorystycznych pod
hasłem „Lusowo na Folkowo”.

ZUS: Elektroniczne potwierdzenia na PUE
dla świadczeniobiorców

O

d 31 lipca tego roku już nie tylko ubezpieczeni, ale
i świadczeniobiorcy mogą samodzielnie tworzyć
elektroniczne potwierdzenia na Platformie Usług
Elektronicznych (PUE) ZUS. Na potwierdzeniu mogą znaleźć
się informacje dotyczące przysługujących emerytur, rent i zasiłków, czy wysokości świadczenia. Taki dokument nie wymaga już podpisu pracownika ZUS i można go przekazać do
instytucji, która tego oczekuje.
Dotychczas tylko ubezpieczeni i płatnicy składek mogli samodzielnie generować elektroniczne potwierdzenia o danych
zgromadzonych w ZUS na PUE ZUS. Od 31 lipca taką możliwość zyskali również świadczeniobiorcy. Na zmianach zyskali również ubezpieczeni. Teraz mogą również wygenerować
potwierdzenie z informacją, że nie pobierają żadnego świadczenia.
Potwierdzenie danych to dokument elektroniczny podpisany za pomocą kwalifikowanej pieczęci elektronicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który nie wymaga już podpisu pracownika ZUS. Każde potwierdzenie zawiera dane, które
pozwalają na jego jednoznaczną identyfikację, czyli unikalny
numer (znak) oraz datę utworzenia potwierdzenia. Jest to dowód, że dokument został utworzony w systemie informatycznym ZUS.
Platforma Usług Elektronicznych ZUS to narzędzie dla
wszystkich klientów, które ułatwia dostęp do usług świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Już ponad 8
mln osób założyło profil na Platformie Usług Elektronicznych
ZUS. Swój profil na PUE ZUS mają zarówno przedsiębiorcy,
lekarze, osoby pracujące, jak i emeryci czy renciści.

Na PUE można załatwić wiele spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym bez
wychodzenia z domu. Na swoim profilu każdy znajdzie odpowiednią dla siebie zakładkę: ubezpieczony, świadczeniobiorca, płatnik składek, lekarz. W zakładce znajdują się dane
i usługi, z których można skorzystać.
Założenie konta na PUE ZUS trwa zaledwie kilka minut.
Można to zrobić bez wychodzenia z domu – przez internet –
za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub bankowości elektronicznej. Można także założyć konto w trakcie e-wizyty, czyli
wideorozmowy z pracownikiem ZUS lub tradycyjnie w placówce ZUS. Na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych (zus.pl) można znaleźć szczegółowe informacje
jak założyć profil na PUE ZUS.
~ mat. prasowy przekazany przez ZUS
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~ aktualności
Tarnowo Podgórne
Trwają prace przy budowie ul. Rolnej
Trwa budowa Centrum Integracji Obywatelskiej
Opracowano projekt Termalnego Parku Zdrowia (tężnie)
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla przedłużenia wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego
(od ul. Rokietnickiej do ul. Szkolnej)
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Karolewskiej
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Czereśniowej
Przekazano plac budowy ul. Wiśniowy Sad
Trwa opracowanie projektu na termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Pocztowej
Trwa malowanie Szkoły Podstawowej nr 1
Rozpoczęto remont dachu sali gimnastycznej w Szkole
Podstawowej nr 1

Wysogotowo
Trwa procedura uzyskania w Starostwie Powiatowym
zezwolenia na przebudowę ul. Batorowskiej
Posiadamy zezwolenie na przebudowę ul. Pszennej

Sprawdź, co się dzieje
w Twojej miejscowości

Zaszczep swoje dziecko
przed 1 września

Z

achęcamy do skorzystania z możliwości zaszczepienia dzieci przeciwko COVID-19!
– Akcje szczepień dzieci w wieku 12 – 18, wsparte kampanią informacyjno-promocyjną, będziemy organizować w szkołach po rozpoczęciu roku szkolnego –
mówi I Zastępca Wójta Ewa Noszczyńska Szkurat, Gminny Koordynator ds. szczepień. – Jednak już dziś gorąco zachęcam do tego, by wcześniej dzieciom zapewnić
odporność. Zaszczepienie pierwszą dawką teraz pozwala na przyjęcie drugiej dawki
w pierwszych dniach września. W świetle niepokojących informacji na temat czwartej fali pandemii to bardzo ważne!
Dzieci można zaszczepić m.in. w każdym z trzech punktów na terenie Gminy Tarnowo Podgórne (w przypadku tych szczepień nie obowiązuje rejonizacja). Są to:
•	
Centrum Medyczne MED-LUX, ul. Rynkowa 63, Przeźmierowo, formularz
zgłoszeniowy na med-lux.pl lub tel. 61 8163 900,
•	
Poradnia Specjalistyczna BO.Medica, ul. Rynkowa 18, Przeźmierowo, mail
zdrowie@bomedica.com.pl lub SMS 782 108 108,
•	
Punkt szczepień MEDIKOR, Ośrodek Zdrowia, ul. Sportowa 1, Tanowo Podgórne, specjalna zakładka na www.medikor.eu, mail szczepieniatarnowo@medikor.eu lub tel. 512 987 874.
Dla osób niepełnoletnich jest przygotowany osobny formularz wywiadu. Jest on
dostępny w każdym punkcie szczepień, ale najlepiej pobrać go wcześniej ze strony
internetowej Narodowego Programu Szczepimy się i przyjść już z wypełnionym.
Dzieci w wieku 12-15 lat muszą w punkcie szczepień być z rodzicami/opiekunami. W przypadku nastolatków w wieku 16-18 lat wystarczy, że mają ze sobą wypełniony i podpisany przez rodzica formularz.
~ ARz

Zwrot podatku akcyzowego
dla producentów rolnych

W

ydział Podatków Lokalnych przypomina o możliwości uzyskania zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W tym celu producent rolny
powinien w terminie do 31 sierpnia złożyć stosowny wniosek.
Do sierpniowego rozliczenia przyjmowane są faktury VAT
(lub ich kopie), potwierdzające zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego do
31 lipca 2021 r.
Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej można pobrać osobiście w Wydziale Obsługi Klienta
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naszego Urzędu. Zachęcamy jednak do pobrania go z naszej
strony internetowej www.tarnowo-podgorne.pl w zakładce
„Jak załatwić sprawę” / Podatki i opłaty lokalne.
Przypominamy, że w związku z wprowadzonym stanem
epidemii, w trosce o zdrowie klientów i pracowników Urzędu
Gminy, obowiązują tymczasowe zasady obsługi interesantów
przede wszystkim osoby zainteresowane złożeniem wniosku
bardzo prosimy o telefoniczną rezerwację wizyty, pod wskazanymi niżej numerami:
• 61 89 59 222 dla producentów rolnych, których gospodarstwo rolne położone jest w miejscowości: Baranowo, Ceradz
Kościelny, Chyby, Lusówko, Wysogotowo,
• 61 89 59 231 dla producentów rolnych, których gospodarstwo rolne położone jest w miejscowości: Batorowo, Góra,
Jankowice, Przeźmierowo, Rumianek, Sierosław,
• 61 89 59 213 dla producentów rolnych, których gospodarstwo rolne położone jest w miejscowości: Kokoszczyn, Lusowo, Sady, Swadzim, Tarnowo Podgórne.
Więcej nt. zwrotu podatku akcyzowego na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
www.gov.pl/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego
~ Jarosław Kabaciński
Kierownik Wydziału Podatków Lokalnych

~ aktualności

„Czyste Powietrze” – masz pytania? Przyjdź!

W

naszej Gminie działa punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. Pracownicy Urzędu Gminy czekają na zainteresowanych
mieszkańców w następujących terminach:
•	Urząd Gminy w Tarnowie Podgórnym (budynek C),
czwartek, godz. 9.00 – 14.00
•	Filia Urzędu w Przeźmierowie, poniedziałek, godz. 11.00
– 16.00
Zapraszamy także do korzystania z informacji drogą telefoniczną pod nr 798 913 890 lub mailową: czystepowietrze@
tarnowo-podgorne.pl
Celem Programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości
powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Kierowany jest do osób fizycznych, właścicieli lub współwłaścicieli
budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego
w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Mogą oni ubiegać o dofinansowanie
następujących inwestycji:
• wymiana, zakup, montaż źródła ciepła,
•	instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
• wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła,
• mikroinstalacja fotowoltaiczna,
• ocieplenie przegród budowlanych,
• stolarka okienna i drzwiowa,
•	dokumentacja (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne mogą składać wnioski elektronicznie – albo poprzez aplikację internetową, tj.
Portal Beneficjenta, dostępną na stronie internetowej WFOŚiGW, albo poprzez serwis „gov.pl” – posiadając profil zaufany. W wersji papierowej wnioski przyjmowane są w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki
wodnej oraz w urzędach tych gmin, które zawarły porozumienie z WFOŚiGW (w tym w Tarnowie Podgórnym).
Przypominamy, że dotację w ramach Programu „Czyste powietrze” można łączyć z termomodernizacyjną ulgą podatkową – tu można uzyskać do 53 tys. ulgi w rozliczeniu PIT.
~ARz

Walne zebranie – zaproszenie
4 września o godz. 16.00 w małej sali gimnastycznej OSiR w Przeźmierowie,
ul. Kościelna 48 odbędzie się Walne Zebranie Stowarzyszenia Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa.
Zarząd Stowarzyszenia zaprasza członków i sympatyków na zebranie,
podczas którego zostaną omówione kwestie:
- sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia, 	
- wybór zarządu Stowarzyszenia,
- przedstawienie kwestii możliwych roszczeń do lotniska spoza strefy OOU,
- kwestia hałasu Toru Poznań, 			 
- plany działania Stowarzyszenia,
- wolne głosy i wnioski. 		
Serdecznie zapraszamy! 
Przewodniczący Leszek Wardeński
sierpień 2021 | sąsiadka~czytaj |
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~ festiwal

Ogólnopolski Festiwal z piosenkami

Krzysztofa Krawczyka

P

rzed nami wielkie festiwalowe święto w Gminie Tarnowo Podgórne. Już w dniach 28-29 sierpnia w Pałacu Jankowice odbędzie się Ogólnopolski Festiwal Piosenki Tarnowo Podgórne 2021. Nowa propozycja będącą kulturalnym wydarzeniem
adresowanym do wokalistów z całej Polski odbędzie się w przepięknej scenerii pałacowego parku.

Co o wydarzeniu wiedzieć warto?

Na scenie zaprezentuje się dwudziestu wokalistów, którzy
przy akompaniamencie zespołu jazzowego grającego na żywo
zaprezentują po dwa utwory, w tym jeden z repertuaru Krzysztofa Krawczyka.
– Co roku w ramach kolejnych edycji festiwalu będziemy
chcieli upamiętnić polskich artystów. W tym roku uczestnicy
zaśpiewają piosenki Krzysztofa Krawczyka, ale będą to piosenki w zupełnie nowych aranżacjach – komentuje Monika
Rutkowska, Dyrektor Pałacu Jankowice.
Podczas przesłuchań konkursowych uczestników oceniać
będzie profesjonalne jury w składzie: prof. dr hab. Katarzyna
Stroińska-Sierant – kierownik katedry instrumentalistyki i wokalistyki jazzowej Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, Ewa Gajewska-Kiepura – pedagog,
a przede wszystkim specjalista w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych, Janusz Szrom – muzyk, wybitny wokalista jazzowy, pedagog, wielokrotny Jazzowy Wokalista Roku
według plebiscytu miesięcznika JAZZ FORUM, kompozytor,
aranżer.
Muzyczne zmagania rozpoczną się na scenie parku przy Pałacu Jankowice w sobotę (28 sierpnia) o godz. 17.15 i połączone będą z koncertem gwiazdy pierwszego dnia OFP Tarnowo
Podgórne 2021 Hanną Banaszak.

Kilka słów o Hannie Banaszak

Na swoim koncie ma takie utwory jak „Mam ochotę na
chwileczkę zapomnienia”, „Tak bym chciała kochać już”, czy
„W moim magicznym domu”. Artystce będą towarzyszyć znakomici instrumentaliści i akompaniatorzy: Jacek Szwaj – piano,  Zbigniew Wrombel – bas, Krzysztof Przybyłowicz – perkusja, Andrzej Mazurek – instrumenty perkusyjne.
Hanna Banaszak jako wokalistka zadebiutowała w 1976 r.
na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, później
występowała z zespołem Sami Swoi. W latach 80. rozpoczęła karierę solową, śpiewając m.in. piosenki Wojciecha Młynarskiego, Jeremiego Przybory, Jonasza Kofty i Jerzego Wasowskiego. Wkrótce ukazały się też albumy: „Summertime”,
„Hanna Banaszak”. Artystka wystąpiła w kilku filmach, m.in.
„Słona róża”, „Przeklęta ziemia”, wykonywała także piosenki
do filmu „Miłość ci wszystko wybaczy”. W 2003 r. ukazał się
album „Echa melodii zapomnianej”, gdzie znalazły się m.in.
piosenki „Na pierwszy znak”, „Uliczka w Barcelonie”, „Zatańczmy jeszcze raz”, „Zapomniana piosenka”.
Ma również zainteresowania pozamuzyczne. Tomik wierszy, który wydała, jest zachwytem nad brzmieniem nazw
polskich miasteczek, których zabawne znaczenia postanowiła ubrać w treści. Wystawa fotografii, którą od kilku lat prezentuje w Polsce, jest opowieścią o podróży, która wypełnia
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większość jej życia. Całość jest zainscenizowana i opatrzona
mało znaną muzyką z jej repertuaru. Od wielu lat interesuje
się psychologią: „...ciekawi mnie człowiek i jego możliwości
metamorfozy”.
Hanna Banaszak w swym artystycznym dorobku, posiada
liczne nagrody i wyróżnienia. Minister Kultury i Sztuki uhonorował ją medalem Gloria Artis. Jest posiadaczką statuetek:
Victora, Kreatora, Bursztynowego Słowika, Prometeusza
etc..., a także laureatką kilku nagród festiwalowych. W 2013 r.
od Polskiego Radia otrzymała prestiżową nagrodę za dotychczasowy dorobek – tzw. Honorowy Złoty Mikrofon. W 2014 r.
Prezydent RP Bronisław Komorowski odznaczył ją Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. „...nagrody i splendory, choć stanowią miłe łaskotanie próżności, mają dla mnie
znaczenie drugorzędne. Najciekawsza i zarazem najtrudniejsza jest dla mnie czysta kreatywność, stawianie sobie nowych
wyzwań, bez powielania samej siebie i innych wzorców. Dlatego lubię sobie wyznaczać coraz trudniejsze zadania.”

~ festiwal
To będzie prawdziwa gala święta muzyki

Drugi dzień Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Tarnowo
Podgórne 2021 rozpocznie się w tym samym miejscu o godz.
17.00.
– Choć dopiero zaczynamy naszą przygodę z OFP Tarnowo
Podgórne, to śmiało można powiedzieć, że jest to jedna z nielicznych imprez festiwalowych w Polsce, adresowana do wokalistów, którzy na scenie występują z profesjonalnym zespołem akompaniującym na żywo – komentuje Jakub Zachciał
z Biura Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Gminy
Tarnowo Podgórne.
Na plenerowej scenie publiczności zaprezentuje się finałowa dziesiątka, która wykona utwory z repertuaru Krzysztofa
Krawczyka. Nie zabraknie oczywiście uroczystego wręczenia
nagród, a całość połączona będzie z koncertem Sławka Uniatowskiego.

Będzie jazz, soul i ambitny pop

Jego twórczość jest kompilacją jazzu, soulu i ambitnego popu. Na koncercie nie zabraknie największych utworów
z płyty Methamorphosis, a także z repertuaru Andrzeja Zauchy, Zbigniewa Wodeckiego i Franka Sinatry. Wyjątkowe
aranżacje, ciepły barytonowy głos, klimat i atmosfera koncertu sprawią, że ten wieczór na długo pozostanie Państwu w pamięci.
Sławek Uniatowski to wokalista, kompozytor, autor tekstów,
multiinstrumentalista, który już w wieku pięciu lat rozpoczął
przygodą z instrumentami klawiszowymi. Jako nastolatek zaczął komponować i pisać teksty piosenek, współtworzył toruński zespół Kije, w którym komponował oraz grał na syntezatorach. Wiosną 2005 r. wziął udział w czwartym sezonie
talent show  „Idol” w telewizji Polsat. Dotarł do finału, a ostatecznie zajął drugie miejsce. W tym samym roku wraz z Marylą Rodowicz nagrał utwór „Będzie to co musi być”, wydany
na jej płycie „Kochać”. W 2006 r. nagrał piosenkę „Kocham
cię”, która trafiła na ścieżkę dźwiękową filmu „Ja wam pokażę” w reżyserii Denisa Delica. W tym samym roku wystąpił
wraz ze Zbigniewem Wodeckim oraz Janem Kantym Pawluśkiewiczem podczas XLIII Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Pod koniec 2008 r. założył zespół Uniatowski
Project.
Sławek Uniatowski – jako jedyny wokalista z Polski – miał
przyjemność wystąpić na jednej scenie u boku największego amerykańskiego producenta muzycznego Davida Fostera,
współpracującego z Whitney Houston, Celine Dion czy Mi-

chaelem Buble. Ma w dorobku również współpracę z takimi
gwiazdami jak Zbigniew Wodecki, Jan Kanty Pawluśkiewicz,
Kuba Badach czy Janusz Szrom. Koncertował w kraju i za
granicą z big bandami wykonując repertuar Franka Sinatry,
Tony’ego Bennetta, Nat King Cole’a, Cheta Bakera czy Elli
Fitzgerald. W kwietniu 2018 roku Sławek Uniatowski wydał
swój pierwszy autorski długogrający album „Metamorphosis”.
To zbiór 13 kompozycji Sławka Uniatowskiego, do których
teksty napisał sam artysta oraz zaproszeni do współpracy: Tomasz Organek, Janusz Onufrowicz oraz Michał Zabłocki.
Nie może Was w tych dniach zabraknąć. Wstęp na obydwa
dni Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Tarnowo Podgórne
2021 jest darmowy. Rezerwacja miejsc siedzących możliwa
jest od 16 sierpnia pod numerem telefonu 61 10 10 400.
~ Jakub Zachciał
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~ sprawozdanie

Z prac Rady Gminy
Sesja z 27 lipca

X

LII Sesja Rady Gminy odbyła się 27 lipca.
Organ stanowiący miał
do rozpatrzenia 17 projektów
uchwał.
Po przyjęciu zmian w uchwale
budżetowej na bieżący rok oraz
Wieloletniej Prognozie Finansowej, wynikających z konieczności uaktualnienia planu środków
do rzeczywistego przebiegu zjawisk finansowych, Rada Gminy
przeszła do rozpatrywania pozostałych projektów uchwał. Spośród projektów uchwał związanych z ładem przestrzennym
Rada podjęła decyzję o zmianach czterech miejscowych planów zagospodarowania prze-

W lipcu
Rada Gminy
rozpatrywała
przede wszystkim
uchwały dotyczące
zagospodarowania
przestrzennego
strzennego. Pierwsza z nich
dotyczyła zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 312/5
w Baranowie. Druga dotyczy-
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ła działki nr 45/2 i 45/5 w Górze. Trzecia i czwarta dotyczyły
zmiany w Lusówku dla terenów
przy ul. Agawy i Imbirowej oraz
przy ul. Dopiewskiej. Rada wyraziła zgodę w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany
uchwały Rady Gminy Tarnowo
Podgórne nr XXXIII/505/2016
w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Lusówku – część Centrum
B.
Podjęto decyzję w sprawie
kupna działki 274/14 w Wysogotowie (stanowi ona teren drogi wewnętrznej dojazdowej do
nowo powstającej zabudowy
jednorodzinnej, tj. przedłużenia
ul. Pszennej w Wysogotowie).
Rada wyraziła zgodę na zawarcie
kolejnych umów dzierżawnych
z dotychczasowymi dzierżawcami: dz. nr 360/2, 359/2, 358/14
w Przeźmierowie (z przeznaczeniem pod działalność parkingową), w Rumianku część działki
nr 2/6 (z przeznaczeniem pod
działalność gospodarczą), działki nr 1393/4 w Tarnowie Podgórnym (na okres jednego roku
z przeznaczeniem pod pomieszczenie gospodarcze). Ostatnia
decyzja dotyczyła odstąpienia od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawnej
działki 122/4 położonej w Sadach, przeznaczonej pod cele
parkingowe. Zaliczono drogę ul.
Dojazdową w Sadach do kategorii dróg gminnych – uchwała ta

ma na celu uporządkowanie dróg
o znaczeniu lokalnym w naszej
Gminie i będzie podstawą do
przypisania nowych numerów
dróg zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury.
Podjęto decyzję w sprawie
określenia wniosku o przyznanie
dodatku mieszkaniowego oraz
wzoru deklaracji o dochodach
gospodarstwa domowego.
Rada wyraziła stanowisko dotyczącego nadania statusu Pomnika Przyrody alei 18 wierzb
na ul. Kasztanowej w Chybach.
Mając na względzie bardzo zły
stan fitosanitarny, liczne wypróchnienia pni oraz znaczne
zagrożenia dla ludzi, obiektów
budowlanych oraz ruchu drogowego, biorąc pod wagę negatywne stanowisko Wójta, jak również negatywną opinię Komisji
Ochrony Środowiska w tej sprawie Rada Gminy nie przychyliła
się do tego wniosku.
Przedłużyliśmy termin rozpatrywania skargi na zarządzanie
placówką oświatową tj. Szkołą
Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku.
Wolne głosy i wnioski zakończyły XLII sesje Rady Gminy
następna odbędzie się 24 sierpnia. Zachęcam do obserwowania
transmisji z obrad – linki będą
dostępne na gminnej stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej.  
~ Przewodnicząca Rady Gminy
Krystyna Semba

~ aktualności

Trzy turnusy nad morzem

W

akacje to czas zasłużonego odpoczynku dla dzieci, które od września do czerwca ciężko pracowały, aby wzbogacić swoją wiedzę. Gmina Tarnowo
Podgórne docenia starania najmłodszych członków naszej
społeczności i dlatego przyczyniła się do urozmaicenia letniego wypoczynku przez organizację kolonii, które w tym
roku odbywały się podczas trzech turnusów od 6 do 27 lipca
2021 roku. Zaproszenie do uczestnictwa skierowane było do
uczniów klas I-V szkół podstawowych prowadzonych przez
naszą Gminę.
Jako miejsce zakwaterowania został wybrany ośrodek
wypoczynkowy „Bałtyk”, znajdujący się w miejscowości
Mielno-Unieście. Sprawna organizacja kolonii była zasługą
kierownik Agaty Kaszuby. Opiekę nad dziećmi podczas każdego turnusu sprawowało czterech wychowawców, nauczycieli uczących w różnych szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowo Podgórne.

Wszystkie kolonijne dni były wypełnione licznymi atrakcjami, co sprzyjało aktywnemu wypoczynkowi. Morze, szum
fal, ciepły piasek wzbudzały radość dzieci. Korzystając z tego,
że aura w tym roku dopisała, zazwyczaj plażowaliśmy. Nie
był to jednak bierny odpoczynek. Często bowiem uczniowie
mieli możliwość wzięcia udziału w konkursach. Zadania były
przeróżne – usypanie najwyższej góry z piasku, budowa najpiękniejszego zamku, wykopanie najgłębszego dołu na plaży,
wykonanie płaskorzeźby z kamieni. Uczestnicy dobierali się
w grupy, co stworzyło sposobność do wzajemnego poznania
się, integracji oraz nauki współpracy. Komisje złożone z nauczycieli chętnie nagradzały najpiękniejsze realizacje zadań.
W trakcie naszego pobytu w Mielnie-Unieściu uczestnicy
mogli wziąć udział w dyskotekach, które były okazją do radosnej zabawy na parkiecie. Wspólny śpiew i taniec sprzyjały
integracji grupy.
Uczniowie naszych szkół są obdarzeni licznymi talentami.
Skłoniło nas to do zorganizowania kolonijnej edycji programu
„Mam Talent”, podczas którego uczestnicy mogli zaprezentować swoje zdolności. Repertuar występów był urozmaicony –
od kabaretowych skeczów poprzez śpiew i taniec do rysunku.

Dwa dni dzieci spędziły poza ośrodkiem. Najpierw odwiedziły największy park rozrywki na Pomorzu Zachodnim
– „Pomerania”. Atrakcje wodne, hala zabaw, karuzele, „dmuchańce”, plac zabaw, mini zoo zachwyciły uczestników całodniowej wycieczki. Nie inaczej było podczas kolejnego
wyjazdu. Dzieci udały się do miejscowości Paproty, gdzie
w gospodarstwie edukacyjnym mogły oddać się licznym zabawom w labiryntach stworzonych z roślinności.
Ośrodek Bałtyk, w którym się zatrzymaliśmy, zapewniał dodatkowe atrakcje. Mogliśmy skorzystać z basenu oraz zorganizowano dla nas ognisko z pieczeniem kiełbasek. Tak liczne
aktywności sprawiły, że uczniowie mieli dobry apetyt nie tylko na zabawę. Kuchnia w ośrodku wypoczynkowym bardzo
dbała o smaczne posiłki i trafiała w gusta najmłodszych. Nie
zabrakło wspólnych wyjść na lody i gofry, które są nieodłącznym elementem nadmorskiego wypoczynku.

Dni wakacji bardzo szybko jednak mijają. Tak było i tym razem. Uśmiech na twarzach dzieci i łzy podczas pożegnań były
najlepszym dowodem wartości naszych kolonii.
Ogromne podziękowania za organizację i dofinansowanie
tak udanego przedsięwzięcia należą się Gminie Tarnowo Podgórne.
~ Radosław Nowakowski Justyna Chudyka-Dobies
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Uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji

T

egoroczna zbiórka z okazji Święta Policji Komisariatów Policji Tarnowo Podgórne, Dopiewo i Suchy Las
odbyła się 29 lipca. Uroczystości miały miejsce w Sali
Sesyjnej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, gdzie I Zastępca
Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu nadkom. Leszek
Steinitz wręczył policjantkom i policjantom akty mianowania na wyższe stopnie policyjne, natomiast mł. insp. Andrzej
Szary Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w asyście
asp. Mateusza Przybyłowskiego Członka Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ P w Poznaniu wręczył odznaczenia
związkowe. W tej podniosłej uroczystości oprócz policjantów
i pracowników Policji uczestniczyli również zaproszeni goście.
Święto Policji mundurowi obchodzą 24 lipca. Zostało ono
ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 21 lipca
1995 r. Jubileusz przypada w rocznicę powołania w 1919 roku
polskiej Policji Państwowej. W tym roku przypada 102 rocznica powołania Policji Państwowej oraz 31 rocznica utworzenia
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Z okazji tego święta w policyjnych jednostkach odbywają się uroczyste wręczenia odznaczeń i aktów mianowania na
wyższe stopnie policyjne. Z uwagi na obostrzenia COVID-19,
zbiórka odbyła się z ograniczeniami i reżimem sanitarnym.
Ten szczególny dla policjantów czas swoją obecnością
uświetnili zaproszeni goście. Wśród przybyłych byli m.in.
–	nadkom. Leszek Steinitz – I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu;
–	mł. insp. Andrzej Szary - Wiceprzewodniczącego Zarządu
Głównego  NSZZP;
–	asp. Mateusz Przybyłowski - Członek Prezydium Zarządu
Wojewódzkiego NSZZ P;
–	byli Komendanci Komisariatów Policji w Tarnowie Podgórnym i Dopiewie:
– asp. szt. w st. spocz. Waldemar Kocurek,
– mł. insp. Mirosław Gogołek,
– kom. Piotr Wiczyński.
–	prokurator Piotr Wochelski - Prokurator Rejonowy w Szamotułach;
–	Prokurator Katarzyna Ryżyńska-Banasiak – Zastępca
Prokuratora Rejonowego w Obornikach;
–	por. prokurator Marcin Pawelec – reprezentujący Prokuratora Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce;
–	Jerzy Świerkowski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Poznańskiego
–	Paweł Kurosz – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego który w tym dniu  reprezentował
Starostę Poznańskiego Jana Grabkowskiego;
– Bartosz Derech - Wójt Gminy Rokietnica;
– Grzegorz Wojtera - Wójt Gminy Suchy Las;
– Tadeusz Czajka - Wójt Gminy Tarnowo Podgórne;
–	Leszek Nowaczyk  – Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo;
–	Izabela Dziamska   – Przewodnicząca Rady Gminy Rokietnica;
–	Anna Ankiewicz  – Przewodnicząca Rady Gminy Suchy
Las;
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–	Krystyna Semba  – Przewodnicząca Rady Gminy Tarnowo Podgórne;
–	Ewa Noszczyńska-Szkurat – I Zastępca Wójta Gminy
Tarnowo Podgórne;
–	ppłk. Henryk Pawlun – Dowódca Batalionu Zabezpieczenia Szkolenia CSWL;
–	mjr Mariola Szymczak i Pan por. Mikołaj Kunert  –  którzy w tym dniu  reprezentowali Komendanta Żandarmerii
Wojskowej w Poznaniu ppłk. Piotra Sztroma;
–	Maciej Włodarczak – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Konstantynowo;
–	Komendanci Ochotniczych Straży Pożarnych i Straży Leśnych;
–	Przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń
współpracujących z Policją i Związkami Zawodowymi,
emeryci policyjni.
Uroczystości rozpoczęły się od złożenia meldunku przez
dowódcę uroczystości st. asp. Macieja Małaszewskiego I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu nadkom.
Leszekowi Steinitz. Następnie, po odegraniu Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej,  uczczono minutą ciszy tych, których nie
ma już wśród nas, ale pozostaną na zawsze w naszej pamięci:
asp. szt. Tomasza Stefaniaka – detektywa Komisariatu Policji Tarnowo Podgórne oraz Adriana Napierałę – Wójta Gminy
Dopiewo
W dalszej części asp. szt. Tomasz Klonowski Przewodniczący Zarządu Terenowego Niezależnych Samorządnych
Związków Zawodowych Policjantów w imieniu  Komendantów Komisariatów Policji w Tarnowie Podgórnym kom. Janusza Borowiaka, w Dopiewie podkom. Jerzego Wożniaka,
w Suchym Lesie podkom. Dominika Sierżanta oraz własnym,
przywitał przybyłych gości oraz funkcjonariuszy Policji. Okolicznościowe przemówienie, które wygłosił Komendant Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym kom. Janusz Borowiak. Następnie zgodnie z ceremoniałem w Policji nastąpiło
wręczenie wyróżnień.
Decyzją Przewodniczącego Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów   – za
działalność na rzecz NSZZ Policjantów oraz wielkopolskiej
Policji nadano Medal 100-lecia Powstania Policji Państwowej przyznano kom. Piotrowi Wiczyńskiemu, podkom. Dominikowi Sierżantowi, asp. szt. Tomaszowi Klonowskiemu
i Prokuratorowi Rejonowemu w Szamotułach Piotrowi Wochelskiemu. Odznaczenia wręczył mł. insp. Andrzej Szary Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w asyście asp.
Mateusza Przybyłowskiego Członka Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ P w Poznaniu.
Decyzją Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów
Województwa Wielkopolskiego – za zasługi na rzecz NSZZ
Policjantów oraz wielkopolskiej Policji nadano Brązowy Medal ZW: asp. szt. Karolowi Kubiakowi, asp. Łukaszowi Kamyckiemu, sierż. szt. Krzysztofowi Cinka i sierż. szt. Patrykowi Mielochowi. Również odznaczeniem tym wyróżnione
zostały osoby poza strukturami Policji, a których działania są
bardzo cenne dla sfery bezpieczeństwa i wspomagania działań

~ bezpieczeństwo
Policji. Otrzymali je: Prezes ZGK Suchy Las, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jerzy Świerkowski oraz Przewodnicząca Rady Gminy Rokietnica Izabela Dziamska, Komendant
Gminny OSP Suchy Las Jarosław Sznajder, Marcin Stróżyk
z OSP Dopiewo i Roman Goraj – przedsiębiorca z Gminy Rokietnica.
A ponieważ Policja to też pracownicy cywilni, również tym
samym odznaczeniem wyróżnione zostały Małgorzata Dudek  z Komisariatu Policji Dopiewo i Helena Tórz z Komisariatu Policji Tarnowo Podgórne. Odznaczenia wręczył mł.
insp. Andrzej Szary Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w asyście asp. Mateusza Przybyłowskiego Członka Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ P w Poznaniu.
Od wprowadzenia Kryształowej Gwiazdy w 2005, wyróżnienie to otrzymało 797 funkcjonariuszy oraz przyznano 91
Kryształowych Gwiazd ze wstęgą (wstęgę otrzymuje osoba,
której po raz trzeci nadaje się to wyróżnienie). W naszych szeregach to prestiżowe wyróżnienie za ratowanie życia i zdrowia ludzi, uzyskało 9 aktualnych funkcjonariuszy, w tym
dwóch dwukrotnie. Decyzją Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Wielkopolskiego   funkcjonariuszom tym, zostaje nadana Miniatura Kryształowej
Gwiazdy.
Wśród wyróżnionych znaleźli się:
– asp. szt. Łukasz Krawczyk – laureat edycji 2010 i 2012,
– st. asp. Maciej Małaszewski – laureat edycji  2010 i 2012,
– asp. szt. Tomasz Bogucki – laureat edycji 2012,
– mł. asp. Piotr Kietrys – laureat edycji 2014,
– mł. asp. Mateusz Maćkowiak – laureat edycji 2017,
– sierż. szt. Rafał Skrzypczak – laureat edycji 2017,
– st. sierż. Mateusz Czajkowski – laureat edycji 2017.
Odznaczenia wręczył mł. insp. Andrzej Szary Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego Policjantów w asyście asp. Mateusza
Przybyłowskiego Członka Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ P w Poznaniu.
Ponadto Przewodniczący 50 Zarządu Terenowego NSZZ
Policjantów Województwa Wielkopolskiego asp. szt. Tomasz

Klonowski wyróżnił okolicznościowymi ryngrafami: prokurator Katarzynę Ryżyńską-Banasiak – Zastępcę Prokuratora
Rejonowego w Obornikach, asp. Mateusza Przybyłowskiego – Członka Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ P,
Krystynę Sembę   – Przewodniczącą Rady Gminy Tarnowo
Podgórne, Annę Ankiewicz  – Przewodniczącą Rady Gminy
Suchy Las, Leszka Nowaczyka   – Przewodniczącego Rady
Gminy Dopiewo, Ewę Noszczyńską-Szkurat – I Zastępcę
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne oraz Józefa Fudalę – Sołtysa
Rokietnicy.
Wyróżnienia wręczył Przewodniczący Zarządu Terenowego wraz z Komendantem Komisariatu Policji w Suchym Lesie
podkom. Dominikiem Sierżantem.
Święto Policji to również dzień awansów na stopnie policyjne. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp.
Piotr Mąka mianował na wyższe stopnie w korpusie aspirantów 5 funkcjonariuszy, natomiast w korpusie podoficerów
awans otrzymało 14 funkcjonariuszy. Ponadto Komendant
Miejski Policji w Poznaniu insp. Robert Kasprzyk mianował
na wyższy stopień służbowy 1 funkcjonariusza z korpusu szeregowych.
Przewodniczący 50 Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów Województwa Wielkopolskiego asp. szt. Tomasz Klonowski wręczył wszystkim wyróżnionym i awansowanym wiązanki kwiatów. Nadkom. Leszek Steinitz I Zastępca Komendanta
Miejskiego Policji w Poznaniu podziękował policjantom za
dotychczasowy trud i działania podejmowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz złożył życzenia
wszystkim pracownikom Policji. Do życzeń dołączył się również  mł. insp. Andrzej Szary Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego  NSZZP, który w swoim wystąpieniu podkreślił
też trudy policyjnej służby. Na zakończenie okolicznościowe
przemówienia wygłosili również zaproszeni goście.
Do zobaczenia za rok.
~ Zarząd Terenowy NSZZ P w Tarnowie Podgórnym
Zarząd Terenowy NSZZ P w Tarnowie Podgórnym składa serdeczne podziękowanie za wsparcie przy organizacji wydarzenia mł. insp. Andrzejowi Szary
Przewodniczącemu ZW NSZZ P, Tadeuszowi Czajka Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne, Krzysztofowi Nowaczykowi – przedsiębiorcy z Gminy Dopiewo, a także Adamowi Michta za obsługę fotoreporterską.

Fot. Adam Michta
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Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą

P

olicjanci z Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym
wraz ze Strażą Gminną i Ochotniczą Strażą Pożarną
z Tarnowa Podgórnego w ostatnią sobotę lipca przeprowadzili akcję profilaktyczno-prewencyjną nad Jeziorem Lusowskim
31 lipca na plaży w Lusowie Komisariat Policji w Tarnowie
Podgórnym wraz z lokalnymi służbami zorganizował akcję
profilaktyczno-prewencyjną „Kręci mnie bezpieczeństwo nad
wodą”. Działania służb skierowane były przede wszystkim
do najmłodszych, by nauczyć ich, jak bezpiecznie można wypoczywać nad morzem, jeziorem, czy rzeką. Na policyjnym

stoisku można było otrzymać broszury i ulotki informacyjne
o tej tematyce oraz gadżety nawiązujące do prowadzonej akcji. Dzieci mogły obejrzeć policyjny i strażacki sprzęt używany do ratownictwa, posiedzieć w radiowozie lub w wozie
strażackim czy przymierzyć elementy umundurowania i wyposażenia. Promowano e-usługi wielkopolskiej Policji – Pyrek
i Wiberoo. Najmłodsi startowali w różnych konkursach, nieco
starsi brali udział w szkoleniach z udzielania pierwszej pomocy,  a dorośli mogli sobie oznakować rower w ramach programu Wielkopolski Bezpieczny Rower.
~ MM

Nie daj się nabrać!

U

waga! Mieszkańcy naszej Gminy są na celowniku
oszustów. Jak podają tarnowscy policjanci, tylko
w poniedziałek, 9 sierpnia, zgłosiło się do nich aż 6
osób, które próbowano oszukać przez telefon – „na wnuczka”, „na wypadek w rodzinie”, „na super wygraną”.
Oszuści są bardzo przekonywujący, naprawdę każdy
z nas mógłby się dać nabrać. Jak powiedziała jedna z osób:

„omal zawału nie dostałam, kiedy zadzwonił telefon i człowiek podający się za policjanta powiedział, że moja córka
spowodowała śmiertelny wypadek i są potrzebne pieniądze
na zapłacenie za koronera. Któż z nas myślałby w tej chwili
racjonalnie?!”.
Apelujemy! Bądźmy rozsądni! Nie dajmy się nabrać
oszustom!

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych
szczepień profilaktycznych
PRZYCHODNIA SALUBER, ul. Sportowa 1, Tarnowo Podgórne, pon.– pt, w godz. 8.00 – 18.00, tel. 61 81 46 262
•	
Gminny program szczepień przeciw pneumokokom – dla osób pow. 60 roku życia /mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne
•	
Gminny program szczepień przeciw meningokokom – dla dzieci w wieku 12-23 mies. życia /mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne
PRZYCHODNIA MED-LUX, ul. Rynkowa 63, 62-081 Przeźmierowo, pon. – pt, w godz. 8.00 – 18.00, tel. 61 81 63 900:
•	
Gminny program szczepień przeciw pneumokokom – dla osób pow. 60 roku życia /mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne (CM Med-Lux Gabinet Lekarza POZ)
•	
Gminny program szczepień przeciw meningokokom – dla dzieci w wieku 12-23 mies. życia /mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne, CM Med-Lux Gabinet Lekarza POZ
Aby skorzystać z profilaktycznych szczepień należy być mieszkańcem Gminy Tarnowo Podgórne/ posiadać Kartę
Mieszkańca
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Skorzystaj ze wsparcia specjalistów

W

trzecim oraz czwartym kwartale tego roku nie
zmieni się  sposób odbywania się konsultacji specjalistów Tarnowskiego Centrum Wspierania
Przedsiębiorczości (TCWP). Dyżury księgowej, doradcy podatkowego oraz radcy prawnego odbywać się będą mailowo,
od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu Gminy. Wszelkie pytania, kierowane do ekspertów, prosimy przesyłać na adres: kontakt@tarnowo-podgorne.pl Dodatkowo,
raz w miesiącu, w wyznaczonym terminie skorzystać będzie
można z konsultacji telefonicznych. W przypadku chęci zasięgnięcia porady drogą telefoniczną, niezbędna jest wcześniejsza rejestracja w biurze TCWP. W tym celu należy przesłać
zgłoszenie mailowo, na adres: kontakt@tarnowo-podgorne.
pl lub skontaktować się telefonicznie pod nr tel. 61 89 59 242.
Informacji na temat dyżurów specjalistów udziela Dagmara
Orlik z TCWP.  Szczegółowe informacje, dotyczące konsultacji dostępne są także na stronie internetowej TCWP (www.
tcwp.pl), w zakładce „Doradztwo”.
WAŻNE! Informujemy, że z przyczyn niezależnych, do
końca sierpnia nie będą odbywać się  konsultacje, (zarówno
mailowe jak i telefoniczne) z radcą prawnym. Specjalista będzie to Państwa dyspozycji ponownie od września. Za niedogodności przepraszamy.
Obok przedstawiamy harmonogram telefonicznych konsultacji specjalistów do końca 2021 r.

Doradca podatkowy
13 września, 11 października, 8 listopada,13 grudnia
W trakcie konsultacji ekspert odpowie na pytania m.in.
o formalności związane z założeniem firmy, wyborem najkorzystniejszej formy opodatkowania, wskazania konsekwencji
podatkowych zawieranych umów oraz wielu innych zagadnień, które pojawiają się przy zakładaniu oraz prowadzeniu
działalności gospodarczej. Doradca odpowie także na wszelkie pytania dot. Tarcz Antykryzysowych.
Księgowa
20 września, 18 października, 22 listopada, 13 grudnia
Księgowa udziela wsparcia w zakresie wyboru formy opodatkowania, zmiany formy opodatkowania, obowiązków ewidencyjnych i podatkowych w zakresie podatku dochodowego.
Dowiesz się także jakie są obowiązki przedsiębiorcy w związku ze sprzedażą na rzecz osób fizycznych (kasa fiskalna,
sprzedaż wysyłkowa) oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych ZUS, podatku VAT i zatrudnienia pracownika na umowę
o pracę i umowy cywilnoprawne (zlecenia, o działo) oraz wymogi przy zatrudnianiu obcokrajowców.
Radca prawny
22 września, 20 października, 24 listopada, 15 grudnia
Dyżur obejmuje m. in. opiniowanie umów i innych dokumentów w obrocie gospodarczym, doradztwo w bieżących
sprawach z zakresu prawa gospodarczego i handlu oraz z zakresie prawa pracy.
~ TCWP

Coraz mniej czasu na spis!

P

rzypominamy, że tylko do końca
września można się spisać w Narodowym Spisie Powszechnym
Ludności i Mieszkań. Udział w spisie
jest obowiązkowy!
Można tego dokonać samodzielnie,
przez internet, korzystając ze strony
spis.gov.pl – to najprostsze i najbezpieczniejsze rozwiązanie.
Jeżeli jeszcze się Państwo sami nie
spisali, to może do Państwa zadzwonić
rachmistrz. Rachmistrzowie dzwonią
z jednego z dwóch numerów telefonu:
22 828 88 88 lub 22 279 99 99 (numer
infolinii spisowej).
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rachmistrzowie organizują mobilne
punkty spisowe – pierwsze z nich funkcjonowały przy sołeckich wydarzeniach,
m.in. przed kinem letnim w Tarnowie
Podgórnym, przed potańcówką w Przeźmierowie, czy przy Pałacu w Jankowicach. O kolejnych informujemy na bieżąco na stronie internetowej i w mediach
społecznościowych.

Osoby, które nie mają dostępu do
komputera, zapraszamy do kontaktu
z kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich Darią Kwiatkowską tel. 61 8959
209 – istnieje bowiem możliwość skorzystania ze stanowiska komputerowego w Urzędzie Gminy (trzeba się jednak
wcześniej telefonicznie umówić).

Przypominamy, że spisując siebie
można też spisać wszystkich współmieszkańców – wówczas inne osoby nie
muszą już się spisywać. W czasie spisu
(internetowego lub telefonicznego) zostaniemy poproszeni o podanie danych
swoich oraz danych pozostałych członków rodziny/współmieszkańców, takich
jak nr PESEL, wykształcenie, wykonywany zawód, miejsce pracy, powierzchnia użytkowa mieszkania oraz liczba
pomieszczeń. Uwaga: w tym spisie nie
ma pytań o wysokość zarobków, wysokość oszczędności itp. – jeżeli dzwoniący, podający się za rachmistrza, pyta o te
kwestie, to nie należy udzielać odpowiedzi i najlepiej się rozłączyć! Jeżeli mają
Państwo wątpliwości czy osoba dzwoniąca jest rzeczywiście rachmistrzem, to
warto jej potwierdzić tożsamość korzystając z infolinii spisowej (nr tel. 22 279
99 99) lub w Urzędzie Gminy – tel. 61
8959 209.
~ ARz
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Nadrabiamy zaległości
L
ato w pełni. Kto może korzysta z wyjazdów nad polskie morze. Odważniejsi, sprawniejsi fizycznie wybierają góry, a zamożniejsi i zaszczepieni odwiedzają Grecję, Chorwację itp. Nasi słuchacze, którzy jeszcze nigdzie nie
wyjechali, korzystają z ofert UTW.
Tak więc wylewamy poty na kortach tenisa ziemnego i stołowego, uczestniczymy w spotkaniach chóru, zajęciach z psychologii i kulinarnych, raz w tygodniu chodzimy z kijkami,
przeważnie na trasie Lusowo – Lusówko i z powrotem. Wyciszamy się na jodze, walczymy na kręgielni i podziwiamy turystyczne ciekawostki przekazywane przez Bartka Łowigusa.
Pod koniec lipca odbyła się jednodniowa wycieczka do Mniszek. Relacja poniżej. Kolejny tekst dotyczy półkolonii dla Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne, organizowanych przez nas już
piąty raz. W pierwszą sobotę sierpnia Zarząd spotkał się z Jubilatami – więcej na ten temat w kolejnej „Sąsiadce-Czytaj”.
W ostatni czwartek lipca grupa z zajęć „Koraliki i nie tylko”
miała przyjemność uczestniczyć w Warsztatach TARSON Lato
2021. Było to dla nas niecodzienne przeżycie, które pozwoliło
bardziej docenić trud opiekunów osób niepełnosprawnych. Po-

dziwialiśmy ogromne zaangażowanie i determinację podopiecznych. Wspólnie cieszyliśmy się z efektów ich pracy. Wzajemnie
obdarowaliśmy się własnoręcznie wykonaną biżuterią i zakończyliśmy spotkanie wspólnym grupowym zdjęciem.
Przed nami dwa ważne wydarzenia: w sobotę, 28 sierpnia
odbędzie się Spartakiada Seniorów. Z wiadomych względów,
niestety, zmuszeni jesteśmy przeprowadzić ją w nieco ograniczonym zakresie. Zmniejszyliśmy zarówno liczbę uczestników, jak i konkurencji.
Na poniedziałek, 31 sierpnia zaplanowaliśmy walne, sprawozdawcze zebranie członków. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze z powodu pandemii przełożone zostało na termin późniejszy.
Przed nami jeszcze nieco wakacyjnych dni. Korzystajmy
z nich na miarę swoich możliwości. Spędzajmy czas aktywnie. Ładujmy akumulatory na nadchodzące czasy i chociaż nie
mamy pewności co nas czeka, liczymy, że będzie dobrze. Myślimy pozytywnie.

~ Maria Zgoła
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Nie poddawaj się nigdy

T

ytułowe hasło było myślą przewodnią tegorocznych
„Półkolonii dla Seniorów”, które trwały od 26 do 30
lipca. Udział w nich wzięło 30 osób, a organizatorem
był Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowie Podgórnym, przy finansowym wsparciu Gminy Tarnowo Podgórne.
Program uwzględniał zwiedzanie obiektów historycznych
o dużych walorach poznawczych i edukacyjnych oraz stwarzał
możliwość nawiązania nowych znajomości i odnowienia dawniejszych relacji. Sprzyjały temu wspólne obiady i spacery.

Duże wrażenie, jak zawsze, zrobiło Muzeum Rolnictwa
w Szreniawie oraz makieta kolejowa w Borówcu. Natomiast
szczególne wspomnienia i przeżycia towarzyszyły zwiedzaniu Cytadeli i Zamku Cesarskiego. Przewodnik z wielką pasją
dzielił się swoją wiedzą historyczną i świadomie unikał ideologicznych interpretacji faktów. Uzupełniło to realną wiedzę
uczestników o przeszłości Wielkopolski i Poznania.
Nad realizacją autorskiego programu czuwały koleżanki
Ewa Fertsch-Furmaniak i Grażyna Jańczak, które roztropnie
i z empatią zarządzały czasem, dzięki temu wszyscy uczestnicy byli zadowoleni. A zakończenie przy ognisku w Baranowie
zachęciło do myślenia o wakacjach w przyszłym roku.
~ Zbyszek Piłasiewicz
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne
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UTW w Mniszkach

M

niszki są chyba magicznym miejscem, skoro grupa naszych seniorów pojechała tam na wycieczkę
po raz drugi. Wieś położona jest w Gminie Międzychód, powstała ona w XVIII w., była kolejno własnością rodziny Prusimskich, Alkiewiczów i jednej z gałęzi niemieckiej
rodziny Unrugów. Po II wojnie światowej, do 1993 r., w budynkach obecnego Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej funkcjonowała tuczarnia trzody chlewnej.
W latach 2006-2007 Gmina Międzychód, z pomocą funduszy unijnych, wyremontowała budynki i utworzyła tu miejsce prezentacji dawnych zawodów i wystaw przyrodniczych.
Zbiory posiadane przez CERiP to w ponad 90 % dary mieszkańców okolicznych miejscowości, często rodzinne pamiątki,
przekazywane z własnych gospodarstw. Od 2009 r. CERiP za
swą pracę, działalność edukacyjną i rewitalizację zabytkowego obiektu, otrzymywało wielokrotnie wysokie wyróżnienia
i nagrody. W 2018 r. zmodernizowano wystawy ginących zawodów. I to właśnie mogliśmy obejrzeć w trakcie naszej wycieczki do Mniszek. W trzech dużych budynkach zwiedziliśmy m.in. dawną klasę, kuźnię, wnętrze kuchni, wyposażenie

dawnego sklepu oraz różne warsztaty: szewski, krawiecki, fryzjerski, bednarski....Znajdowało się w nich wiele przedmiotów, które seniorzy znają z domów swoich starszych krewnych, stąd nasze wspomnienia, okrzyki zachwytu i żarty na
widok niektórych eksponatów. Mniszki odwiedzane są przez
grupy dorosłych i dzieci z całego kraju, jednak tylko mieszkańcy poznańskiego znają gwarowe określenia eksponatów.
W centrum mogliśmy samodzielnie wykonać wiklinowy
wózek, ryczkę czy woskową świecę – potem każdy zabrał do
domu swoje małe rękodzieło. Wycieczka zakończyła się wesołym piknikiem z kiełbaskami z rusztu, był to wypoczynek
po długich spacerach po salach wystawy. Bardzo podobał nam
się klimat tego miejsca, a zgromadzone w skansenie w dużej liczbie przedmioty zachęcają do ponownego odwiedzenia
Mniszek. Było więc edukacyjnie, ciekawie i wesoło. Na terenie centrum znajdują się jeszcze dwór i willa wymagające renowacji. Może odwiedzimy to miejsce za jakiś czas i zastaniemy wszystkie obiekty w pełnej krasie.
~ Jola Stanisławska
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Wiadomości brackie

W

dniu 1 sierpnia w 77. rocznicę wybuchu Powstania
Warszawskiego w „Godzinę W” pod obeliskiem
w Parku Wojkiewicza w Tarnowie Podgórnym
odbyły się uroczystości. Odśpiewaniem hymnu,   złożonymi
kwiatami i zapalonymi zniczami oraz salwą członkowie bractwa, władze Gminy,   przedstawiciele stowarzyszeń i mieszkańcy oddali hołd powstańcom i mieszkańcom stolicy.
Powstańcy chcieli doprowadzić do wyzwolenia Warszawy
spod okupacji hitlerowskiej przed przybyciem armii sowieckiej, a tym samym zapewnić Polsce suwerenność po zakończeniu wojny – nie udało się i mieliśmy okupację sowiecką.
Pamięć o tych wydarzeniach jest naszym obowiązkiem!

W dniu 31 lipca pożegnaliśmy na cmentarzu w Tarnowie
Podgórnym brata Stanisława Sochę. W działalności bractwa
uczestniczył od momentu powstania. Trzy kadencje pracował
jako członek Komisji Rewizyjnej,  dwie kadencje – jako członek Sądu Koleżeńskiego. Zaangażowany, oddany ideom brackim, odpowiedzialny, sumienny.  Dobry kolega. Cześć Jego
pamięci!
Nasza strzelnica otwarta jest w każdy wtorek i czwartek od
16.00 – 20.00. Zapraszamy młodzież zainteresowaną sportem
strzeleckim.
Z brackim pozdrowieniem
~ Stanisław Bączyk – prezes KBS Tarnowo Podgórne.
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne
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Bordowa Brać na obozie

P

oczątek wakacji to świetny czas,
aby wyjechać wspólnie z kolegami i koleżankami, odpocząć i dobrze się bawić. Dokładnie tak pomyśleli
harcerze i zuchy ze Szczepu Harcerskiego „Bordowa Brać” i 3 lipca wyjechali na długo wyczekiwany obóz. W tym
roku pojechaliśmy do bazy naszego
Hufca Poznań – Jeżyce w Łowyniu.
Co roku każda drużyna wybiera tematykę, która będzie przewodniczyć
grom i zabawom przez cały obóz. Tym
sposobem harcerze (31 PDH Astra
i 24 PDH Orbis) wyruszyli na poszukiwania przygód śladami znanego archeologa Indiana Jonesa. Każdy kolejny
dzień był dla nich nowym wyzwaniem.
Często wyruszali na wyprawy, na których zapoznawali się z przyrodą i uczyli się czytania map terenowych. Dzięki
treningom wytrzymałościowym harcerze dowiedzieli się, jak uciec, jeśli wróg
pokrzyżuje im plany. Nie ominęła ich
również lekcja o survivalu. Nauczyli się
na niej jak wybudować szałas, rozłożyć
ognisko, posługiwać się narzędziami –
czyli jak przetrwać w dżungli, gdzie zaprowadził ich trop Indiana Jonesa. Najważniejszym jednak celem dzielnych
poszukiwaczy było odnalezienie ukrytego skarbu. Choć nie było to łatwe zadanie, niektórym śmiałkom udało się tego
dokonać i powrócili w chwale do swej
ojczyzny (domu).
W tym roku zuchy z 31 JGZ Bordowe Wilczęta i 39 JGZ Leśne Duszki po-
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łączyły siły i odkryły, że są potomkami
greckich bogów. Aby udowodnić, że są
prawdziwymi herosami, musieli przejść
trening, zrobić własny oręż oraz wykazać się dobrocią serca i odwagą. Jak na
herosów przystało, każdego dnia czekał ich szereg wyzwań. Jednym z nich
było zamknięcie w labiryncie Minotaura, innym pokonanie wraz z Heraklesem Hydry czy Lwa Nemejskiego.
Młodzi herosi zostali również poproszeni o rozstrzygnięcie sprzeczki bogiń,
która z nich jest najpiękniejsza. W mitycznym świecie, aż trzeszczy z napięcia, wiec nie obeszło się bez wojny Trojańskiej. Chcąc odnieść zwycięstwo,
zbudowaliśmy wielkiego konia, do którego wszyscy weszliśmy. W chwilach
między nowymi przygodami poznawaliśmy mity ze starych ksiąg, by jeszcze
lepiej zrozumieć ten szalony świat niezwykłych istot. Na koniec obozu dostaliśmy najważniejsze i najtrudniejsze zadanie, odnalezienie pioruna Zeusa. Była
to ciężka wyprawa, pełna zagadek i niebezpieczeństw, ale w końcu udało się
nam i mogliśmy ze spokojem, bez obawy i gniewu greckich bogów wrócić do
swoich domów.
Natomiast 24 JGZ Bordowe Kamyki wsiadły na smoki i wraz z Jeźdźcami Smoków poznawały te niesamowite stworzenia. Młodzi rekruci stworzyli
własne Księgi smoków, w które wpisywali poznane informacje o napotkanych
smokach. Jednym z nich był Marazmor,

smok świecący w ciemności, czy Ziołołusk, z którym posadziliśmy nasiona
pięknych roślin. Któregoś dnia w okolicach naszej wioski zostały zauważone przynoszące pecha Hobgoblery. Aby
w pełni korzystać z ich wizyty, stworzyliśmy własne amulety. Tak uzbrojeni spędziliśmy z nimi resztę dnia. Przez
cały czas obozu posługiwaliśmy się alfabetem wikingów, a jedno popołudnie
spędziliśmy na robieniu własnych hełmów. Te na pierwszy rzut oka proste zadanie sprawiło nam drobne trudności.
Był to prawdziwy trening cierpliwości.
Ostatecznie wszyscy go zdali i mogliśmy pochwalić się pięknymi strojami.
Mieszkańcy naszej wioski wikingów
mieli również okazję zaopiekować się
smoczymi jajami. Na szczęście wytropiliśmy ich mamę i oddaliśmy jaja pod jej
troskliwe skrzydła.
Obóz harcerski to nie tylko gry i zabawy, to również możliwość zdania na różne sprawności i stopnie. Podczas prób
na sprawności zuchy i harcerze rozwijali
swoje zdolności oraz dzielili się swoimi
zainteresowaniami z innymi.
W tym roku aż 2 harcerzy starszych
i 2 wędrowników zdało na sprawność
Trzech Piór. Próba ta jest niezwykle
trudna i przez wiele lat nikomu nie udało
się jej ukończyć. Zdający testują swoją
osobowość i przesuwają własne granice. Sprawność Trzech Piór trwa trzy dni,
każdy dzień to inne wyzwanie:
• dzień pierwszy: niejedzenie: harcerze przez cały dzień mogą spożywać tylko wodę,
• dzień drugi: niespanie: zadania
obowiązują od północy jednego dnia do
północy drugiego dnia,
• dzień trzeci: niemówienie: nie można wypowiedzieć ani słowa; najtrudniejsze zadanie, zwłaszcza przy odczuwanym zmęczeniu po wcześniejszej próbie
oraz w towarzystwie innych uczestników obozu.
Po dwóch tygodniach ognisk i wspólnych zabawach wróciliśmy cali i zdrowi
do domów. Mamy nadzieję, że wszystkie zuchy i wszyscy harcerze wynieśli
coś pozytywnego z tego czasu: nowe
umiejętności, przyjaźnie i wspaniałe
wspomnienia.
~ Bordowa Brać

~ stowarzyszenia

Tarnowska Gra Rowerowa – weź udział!

M

amy przyjemność zaprosić wszystkich mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne oraz okolicznych
wsi i miast na piątą edycję Tarnowskiej Gry Rowerowej planowaną na 19 września.
Gra adresowana jest do drużyn składających się z 2-5 osób
(najlepiej drużyn rodzinnych), zdolnych do przejechania na
własnych rowerach trasy ponad 30 km w umiarkowanym tempie i z dowolną liczbą przerw (zależną od uczestników). Trasa
przebiegać będzie głównie ścieżkami rowerowymi, a w mniejszym stopniu drogami gruntowymi i ulicami z nawierzchnią
asfaltową.
Gra Rowerowa będzie miała charakter wycieczki na rowerach do punktów wyznaczonych przez organizatora. Podczas
jazdy uczestnicy będą zbierać informacje związane z fabułą
gry i odwiedzą ciekawe wybrane miejsca w Gminie Tarnowo
Podgórne. Dla najlepszych uczestników przewidujemy ciekawe upominki.
Celem gry jest popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i architektonicznych Gminy Tarnowo Podgórne,
propagowanie aktywnych form wypoczynku, integracja i promocja rodzinnej formy spędzania wolnego czasu oraz popularyzacja jazdy na rowerze.
Serdecznie zapraszamy do zapisów mailowych na fundacjafreetime@gmail.com. W Grze może wziąć udział określona

liczba drużyn. Mamy nadzieję, że wszyscy chętni będą mogli
wziąć w niej uczestniczyć. Jak co roku przygotowujemy dla
Was coś nowego! Zapraszamy i do zobaczenia!
~ Fundacja Free Time

Poczytajmy!

P

rzed nami kolejna edycja ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”. W tym roku przypominamy sobie (lub
poznajemy” książkę „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.
W naszej Gminie czytać będziemy:
- 3 września (piątek) w Pałacu Jankowice (od 11.00),
- 4 września (sobota) na skwerze przy  Bibliotece Publicznej w Tarnowie Podgórnym (11.00 – 13.00).  
Zapraszamy do wspólnego spędzenia czasu z lekturą! Szczegóły na stronie internetowej i w mediach społecznościowych.
~ ARz
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Czas na praktykę!

U

czestnicy tegorocznej edycji Akademii Młodych Orłów mają okazję sprawdzić się w całkowicie nowej
roli. Teoretyczna wiedza już zdobyta, więc czas na
szlifowanie umiejętności. Tym razem spotkania są prowadzone przez naszych wolontariuszy. Wystąpienia publiczne
to nie lada wyzwanie i wymagają niewiarygodnie dużego nakładu pracy i odwagi, ale nasi uczestnicy chętnie podejmują
się tej próbie sił. W lipcu wystąpił dla nas Tomek Byliński,
który wcielił się w mówce motywacyjnego i przedstawił swój
sportowy autorytet – Kobego Bryanta, legendę amerykańskiej
koszykówki. Jak sam wspomina „Kobe wchodził na boisko
i robił to, co dla innych było niemożliwe nawet w wyobraźni. Byłem wśród tych ludzi. Szczerze nienawidziłem tego, że
za każdym razem Kobe przekraczał granice możliwości, które
mu stawiałem w myślach”. Swoje wystąpienie poświęcił zgłębieniu mentalności koszykarza, wyrażając jednocześnie duży
podziw wobec jego dokonań, samodyscypliny, determinacji
i odwagi.

czas na długie rozmowy przy pizzy i wspólną grę w kręgle.
Ta inspirująca przemowa to początek bogatej w doświadczenia przygody naszych wolontariuszy. Mamy zamiar rozwijać
się dalej! Podczas spotkań w Akademii Młodych Orłów kolejni uczestnicy będą mieli możliwość zmierzenia się z wystąpieniami publicznymi. Nasi mówcy zdobywają doświadczenie
w wyrażaniu myśli, uczą się radzić ze stresem i kontrolować
mowę ciała. Kształtują tym samym umiejętności kluczowe
w dynamicznie rozwijającym się świecie.
Naszym wolontariuszom determinacji i chęci rozwoju nie
brakuje, a to za sprawą Prezes Fundacji „Nigdy nie jest za późno” i zarazem koordynatorki naszej Akademii – Mai Stępień.
Pani Maja obdarza zaufaniem i robi wszystko, aby w uczestnikach narastało przekonanie o własnej sile wewnętrznej i odwadze pokonywania przeciwności. Pozwala uczestnikom
także dostrzec, jakie błędy popełniają podczas wystąpień, co
przekłada się na doskonalenie umiejętności oratorskich. Zgodnie ze słowami Kobego Bryanta „Najważniejszą rzeczą jest
inspirowanie ludzi, aby mogli być dobrzy we wszystkim, co
robią”, Pani Maja niezmiennie od lat inspiruje i wspiera realizowanie małych i dużych marzeń. Słowa te szczególnie wiernie oddają niezwykle niezłomną postawę Pani Prezes, która
stworzyła przestrzeń, w której Młode Orły mogą świadomie
i z pełną uważnością kształtować kluczowe kompetencje, aby
udoskonalać się w tym, co robią i chcą robić w przyszłości.
Najszczersze podziękowania za możliwości, jakie Pani
Maja stworzyła, popłynęły z ust Tomka Bylińskiego, który
rozpoczął przemowę od słów: „Na początku chciałbym bardzo podziękować Pani Mai za zaufanie i pomoc w realizacji
marzenia, jakim jest to wystąpienie oraz za czas, który poświęciła mi, ukierunkowując i utwierdzając mnie w przekonaniu,
że to, gdzie teraz stoję i co zamierzam przedstawić, jest jak
najbardziej autentyczne ze mną i moim JA. Naprawdę jest to
dla mnie największy zaszczyt i zarazem nagroda”. Nasza Pani
Prezes nie kryła wzruszenia, a tym bardziej dumy ze swojego
wolontariusza. Kolejne spotkania odbędą się w sierpniu i czekamy na nie z nieskrywaną radością.

Wybór dokonany przez naszego prelegenta nie był przypadkowy. Tomek to zawodnik KS Alfa Vector, osiągający liczne
sukcesy sportowe. Nie mogło być więc inaczej, przemowę
wygłosił właśnie w Kręgielni Vector. Po wystąpieniu nadszedł

~ Ania Łącka
Wolontariuszka Fundacji „Nigdy nie jest za późno”
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Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

~ stowarzyszenia

Lusowo na folkowo

Z

eszłoroczna przerwa, choć nie była planowana, spowodowała jeszcze większe pragnienie spotkania z kulturą ludową, która tak bardzo jest nam bliska, bo pokazuje naszą tożsamość. Tęsknotę za powrotem do korzeni będzie
można zaspokoić podczas XXI Przeglądu Zespołów Folklorystycznych pod hasłem „Lusowo na Folkowo”. Tradycyjnie poprzedzą go Dożynki Gminy Tarnowo Podgórne. Święto folkloru rozpocznie, obrzędem Święta Plonów, Zespół Pieśni i Tańca
„Lusowiacy”, który pierwszy raz zaprezentuje się z nowo utworzoną, własną kapelą.
Sobota 22 sierpnia w Lusowie będzie upływała na folkowo.
Oprócz tradycyjnej prezentacji zespołów, tegoroczną nowością
będzie Folkowa Strefa Dziecięca z zabawami i warsztatami
dla dzieci. Wśród atrakcji będzie Zagroda Wiejska, a tam m.in.:
karmienie królików marchewkami, które trzeba zebrać z pola
marchewkowego, łapanie żab bocianami,  karmienie wiejskich
zwierząt, dojenie krowy, karmienie i porządkowanie zagrody
świnki Halinki, zbieranie jajek z kurnika, pranie z wykorzystaniem tarki i wieszanie go na sznurkach. A także zabawy ruchowe: slalom wózkiem pomiędzy snopkami siana, skoki we
workach, wyławianie piłek chochlą z napełnionych wodą kociołków, piosenki z pokazywaniem o tematyce wiejskiej. Ponadto w strefie warsztatowej, prowadzonej przez Kompanię
artystyczną Mozaika, będzie można zrobić: eko torby, wianki
z żywych kwiatów, decoupage na plastrach drewna, ekologiczne kule do kąpieli z ziołami. A na zakończenie wydarzeń w tej
strefie odbędzie się dla dzieci spektakl pt. „Region Kozła. Śladami Alfabetu Tradycji” w wykonaniu Kompanii Artystycznej
Mozaika. Wraz z muzykami pochodzącymi z Regionu Kozła
poznamy unikalne zwyczaje tego obszaru, tańce i zabawy taneczne, jak również stroje ludowe i elementy gwary, a przede
wszystkim instrumenty: kozła białego, kozła czarnego, skrzypce i mazanki. Poznając te instrumenty, przejdziemy drogę, jaką
ludzie pokonywali, żeby stworzyć instrument z tego, co mieli
wokół siebie. Kozioł czarny i biały szczególnie dobrze ukazują
tę ciekawą wędrówkę ludzkich pomysłów.
Przegląd Zespołów Folklorystycznych to święto międzynarodowe, dlatego dzięki współpracy GOK SEZAM z Towarzystwem Poligrodzianie, wystąpią zespoły zagraniczne z: Czech,
Serbii, Łotwy, Burundi, Kamerunu. Oczywiście będziemy gościć także nasze rodzime grupy, które po trudach pandemii
wznowiły działalność i z chęcią przyjęły zaproszenie na nasze
święto folkloru. Wystąpią, obchodzący w tym roku 25-lecie
istnienia, gospodarze – Zespół Pieśni i Tańca „Lusowiacy”.
Choreografem zespołu jest Dariusz Jezierski, jego asystentką
Zofia Sokołowska, za stronę muzyczną odpowiada Patryk Powel, kierownikiem zespołu jest Elżbieta Kucharska. Zespół
powstał w 1996 roku z inicjatywy mieszkańców Lusowa oraz
zaprzyjaźnionych osób związanych z tą miejscowością. Od
2002 roku działa w strukturach GOK SEZAM. Poszczycić się
może tym, że ludowe tańce, pieśni, tradycje i obrzędy przekazywane są z pokolenia na pokolenie, a te pokolenia spotykają się również na scenie: obok młodych występują ich rodzice, a czasami i dziadkowie. Repertuar „Lusowiaków” jest
bardzo bogaty. Obejmuje zarówno tańce narodowe takie jak:
polonez, krakowiak, oberek, mazur, kujawiak, a także suity
i tańce z różnych regionów: Wielkopolski, Kurpi, Rzeszowa,

Górnego Śląska, Lublina, Łowicza, Kaszub, Beskidu Śląskiego i Nowego Sącza.
Ponadto polskie tradycje poszczególnych regionów zaprezentują się między innymi:
Zespół Pieśni i Tańca „Chludowianie” powstał roku 2000.
Kierownictwo artystyczne sprawuje Renata Banaszewska. Instruktorzy tańca: Tomasz Szarek, Sara Winiecka (grupa przedszkolna), Monika Samolej (gimnastyka korekcyjna), Weronika
Kaczmarek (asystentka), o śpiew dbają Elizavieta i Łukasz Maciejewscy. Zespół istnieje i stale się rozwija dzięki wsparciu finansowemu gminy Suchy Las. Inwestycja w potencjał i talent
mieszkańców, w szeroko pojętą kulturę, pielęgnowanie tradycji
narodowych i lokalnych sprawiają, że wzbogaca się i doskonali
repertuar. Zespół wspaniale prezentuje się w nowych strojach,
zyskując doskonałe recenzje znawców folkloru. W repertuarze
„Chludowian” znajdują się tańce narodowe: polonez, oberek,
kujawiak, mazur i krakowiak oraz tańce i przyśpiewki regionalne: wielkopolskie, lubelskie, rzeszowskie, śląskie, beskidzkie,
kaszubskie, a także liczne obrzędy i związane z nimi scenki.
Złote Kłosy z Buku, który wywodzi się z Dobieżyna, a działa przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Buku. „Złote
Kłosy” to wielopokoleniowa grupa, która od lat pielęgnuje miłość i pasję do kultury wsi polskiej i propaguje piękno polskiego folkloru. Opiekunem, akompaniatorem i instruktorem zespołu jest Stanisław Króliczak. Zespół „Złote Kłosy” od momentu
swojego powstania poprzez swoje występy popularyzuje pieśnią i tańcem głównie folklor wielkopolski oraz folklor innych
regionów kraju, np. Śląska Cieszyńskiego. Prezentuje także polskie tańce narodowe oraz obrzędy dożynkowe. Zespół występował i występuje na scenach krajowych i zagranicznych, koncertując regularnie w Holandii i Niemczech. W 2020 roku odbył się
koncert jubileuszowy „Złotych Kłosów”, upamiętniający 50-lecie istnienia zespołu. Obecnie zespół liczy 24 osoby. Zespołowi
akompaniuje 6-osobowa kapela.
Zespół Folklorystyczny „Modrzanki” z Modrza obchodzi
w tym roku 25-lecie swojej działalności. Grupa istnieje od 1996
roku i działa przy Domu Kultury w Stęszewie. Kierownikiem
zespołu od początku istnienia jest Weronika Polaczek z Modrza, która pisze autorskie programy o charakterze ludowym
i rozrywkowym. Na początku swojej działalności zespół występował w strojach ludowych z repertuarem w gwarze wielkopolskiej. Z czasem swojej kariery artystycznej zespół zaczął
występować również ze scenkami rozrywkowymi. Od wielu lat
uświetnia gminne dożynki. Pojawiał się na imprezach o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym. Wystąpił na licznych
przeglądach, wziął udział w konkursach, wielokrotnie zdobywając nagrody i wyróżnienia.
Z uwagi na zmieniającą się sytuację spowodowaną pandemią,
ostateczny program dostępny będzie na naszej stronie www.
goksezam.pl oraz na plakatach.
Wstęp na imprezę będzie wolny, jednak liczba osób na
widowni będzie dostosowana do aktualnie obowiązujących
przepisów.
22.08 godz. 10:30 Msza św., Obrzęd Dożynkowy; 12:00 Folkowa Strefa Dziecięca; od 12:45 występy zespołów; Lusowo na
Folkowo - XXI Przegląd Zespołów Folklorystycznych, ul. Poznańska 2, Lusowo, plac “U Księdza za Płotem”.
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Z praktyki dietetyka

Co się dzieje z ciałem gdy przytyjemy
Czy przyciasne ubrania to jedyna konsekwencja? Oczywiście, że nie! Dowiedz się, co się dzieje z naszym ciałem, gdy
przybędą nam dodatkowe kilogramy!
1. Słabiej odczuwamy smaki. To, co bardzo lubimy przestaje dawać nam taką satysfakcję, jak kiedyś. W konsekwencji
spożywamy więcej, by dostarczyć pożądanych bodźców. Otyłość redukuje receptory smaków aż o 25%!
2. Wzrasta prawdopodobieństwo wystąpienia problemów
z płodnością. Zbyt wysoka masa działa prowadzi do zaburzeń
gospodarki hormonalnej.
3. Pojawią się częstsze bóle głowy. Osoby z nadwagą częściej cierpią na powtarzające się migreny niż osoby z prawidłową masą ciała. Na ratunek może przyjść regularne picie
wody, która łagodzi te niedogodności.
4. Pogarsza się jakość snu. Otyłość prowadzi do bezdechu
sennego. Mózg budzi nas, gdy dostaje sygnał o braku oddechu, a to oznacza zaburzenia snu. Szczupłej sylwetce sprzyja
dobry sen!
5. Stajemy się bardziej narażeni na depresję i lęki. Ryzyko ich wystąpienia wzrasta aż o 50% w przypadku nadmiernej masy ciała! Niestety kobiety częściej doświadczają podobnych problemów.

6. Częściej korzystamy z toalety. Nadwaga może prowadzić do chorób nerek. W przypadku nadmiernej masy ciała to
ryzyko jest aż 7-krotnie wyższe!
7. Pojawiają się bóle mięśni. Mimo że witamina D kojarzy nam się wyłącznie ze zdrowymi kośćmi, odpowiada również za ochronę przed chronicznym bólem i chorobami układu
autoimmunologicznego. Nadwaga prowadzi do jej niedoboru,
stąd pojawienie się bólu. Co ważne – suplementacja nie rozwiąże problemu, jeśli masa ciała jest zbyt wysoka!
8. Wzrasta poziom „złego” cholesterolu. Cholesterol jest
obecny w naszym organizmie i dopiero jego nadmiar staje się niebezpieczny. Nadmierne spożywanie tłustych pokarmów prowadzi do tworzenia się złogów tłuszczowych w naczyniach krwionośnych. Powoduje to słabszy dopływ krwi do
mózgu, co może skończyć się udarem bądź zawałem.
9. Wzrasta ryzyko wystąpienia nowotworów. Mimo że
nadwaga nie powoduje wystąpienia nowotworów, przyczynia
się do ich pojawienia się! Miej to na uwadze!
~ mgr Aleksandra Kotlarz, dietetyk kliniczny
kontakt@prozdrawiam.pl, www.prozdrawiam.pl

Żywienie na codzień

„Mindful eating” – czyli uważne jedzenie.
Kilka rad dla początkujących

U

ważne jedzenie to technika, która pomaga uzyskać kontrolę
nad nawykami żywieniowymi. Wykazano, że wspiera utratę masy
ciała, zmniejsza napady objadania się
i pomaga poprawić samopoczucie. Wobec takich doniesień warto zainteresować
się w czym rzecz. Na czym polega „uważne
jedzenie”? Czy jest dietą? Jak to działa? Co trzeba zrobić, by
zacząć? Te i inne pytania nasuwają się zawsze kiedy czytamy
o tym, że np. „można schudnąć”.
Wg danych statystycznych przeciętny Amerykanin spędza
dwie i pół godziny dziennie jedząc. Jednak przez ponad połowę tego czasu równocześnie prowadzi samochód, czyta, ogląda telewizję lub bawi się urządzeniem elektronicznym. Nie
jest więc całkowicie świadomy tego, co zjada. O tę świadomość właśnie chodzi. Naukowcy zbadali i opublikowali kilka zasad pomagających bez diety, zakazów, ekstremalnych
wyrzeczeń, zmienić nawyki żywieniowe na zdrowsze, stracić kilka kilogramów i poczuć się lepiej. Zasady te powinien
„przepracować” z każdym Pacjentem zmieniającym nawyki
żywieniowe na zdrowsze dietetyk podczas spotkań w gabinecie. Każdy z tych punktów wymaga treningu i często trenowania umiejętności.
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Kilka niezbędnych wskazówek będzie zawsze przydatnych.
1. Zacznij od listy zakupów. Zastanów się nad wartością
zdrowotną każdego produktu wkładanego do koszyka.
Unikaj „impulsowych” zakupów przy kasie.
2. Siadaj do posiłku z apetytem, nie pomijaj posiłków.
3. Zacznij od jadania mniejszych porcji. Może mniejszy talerz?
4. Pomyśl o swoim posiłku. Zatrzymaj się na chwilę lub
dwie, zanim zaczniesz jeść, kontempluj pyszne jedzenie
z towarzyszami.
5. Zbierz wszystkie swoje zmysły do posiłku. Kiedy gotujesz, podajesz i jesz, zwracaj uwagę na kolor, konsystencję, aromat, a nawet dźwięki wydawane przez różne potrawy. Spróbuj rozpoznać składniki potrawy.
6. Jedz małe kęsy. Odłóż sztućce między kęsami.
7. Przeżuwaj dokładnie. Ideał to żuć każdy kęs od 20 do 40
razy.
8. Jedz wolno. Poświęć minimum pięć minut na uważne jedzenie dziennie.
Dla tych, którzy nie dowierzają, że działa… polecam trening
z kosteczką czekolady. Smacznego!
~ Magdalena Człapka-Matyasik
www.twojdietetyk.org

~ porady
Psychologia na co dzień

Zadbaj o dobry
ODPOCZYNEK

O

dpoczynek? Wydaje się, że każdy potrafi odpoczywać.
Czy na pewno? Ile razy gdy próbujemy się zrelaksować, myśli o pracy, obowiązkach, niepowodzeniach
nie mogą opuścić głowy? Tymczasem efektywne odpoczywanie chroni przed kłopotami z zasypianiem, zaburzeniami łaknienia, spadkiem potencji seksualnej i generalnym wypaleniem energetycznym.
Żeby odpocząć:
• Co dwie godziny rób sobie przerwę w pracy trwającą 10
minut. Wykorzystaj ją na głębokie przeponowe oddechy.
• Zjedz spokojnie ciepły posiłek w środku dnia. Jeżeli nie
masz takiej możliwości, zjedz kęs czegoś pożywnego raz
na 2 godziny.
• Nie spiesz się w łazience.
• Po pracy pójdź na półgodzinny spacer.
• Na czerwonym świetle weź głęboki oddech.
• Nie objadaj się na noc.
• Chodź spać przed północą.
• W czasie weekendów i świąt nie zmuszaj swojego organizmu do niczego.
• Raz na rok weź trzytygodniowy urlop i spędź go w jednym miejscu.

Warto skorzystać z gotowych podpowiedzi na dobry i niezbyt kosztowny relaks.
1. Dobra książka
Znajdziesz ją w bibliotece publicznej. Książki potrafią przenosić nas w inne, ciekawe światy. Pozwalają oderwać się od
doskwierającej rzeczywistości. Całkowicie zająć nasz umysł
nie pozostawiając miejsca na codzienne troski. Wygodny fotel, dobra książka, szklanka herbaty lub kawy mogą zdziałać
cuda, bo książka to jeden z najlepszych odstresowywaczy.
Oczywiście należy wybierać odpowiednią lekturę. Jeśli jesteśmy mocno zestresowani darujmy sobie czytanie thrillera
lub horroru. Postawmy na coś lżejszego.
2. Muzyka
Dzisiaj jak nigdy, dzięki nowym technologiom, można słuchać muzyki w każdym miejscu i praktycznie w każdej sytuacji. Najlepiej relaksuje muzyka klasyczna. Ale nie każdy jest
jej miłośnikiem. Można korzystać również ze spokojnej muzyki elektronicznej.
3. Magia fotografii
Poszukaj zdjęć, na których zostały uchwycone cenne chwile. Podobnie jak książki przeniosą nas w lepszy czas i pomogą
się zrelaksować.
4. Medytacja
Usiądź w ciszy i skup się na oddechu. Nie rób nic na siłę.
Możesz liczyć wdechy lub wydechy od 1 do 10 i tak w kółko.
Zacznij od kilku minut, każdego dnia wydłużaj czas.
5. Drzemka
Szczególnie polecana jest dla tych, którzy nie radzą sobie
z medytacją. Warto poświęcić 15-20 minut na drzemkę i pozwolić odpłynąć świadomości.

6. Gorąca kąpiel
Napuść wody do wanny, możesz dodać jakieś sole do kąpieli, zapalić świecę. Zostaw telefon w pokoju. Spędź nieco
czasu sam na sam z ciszą. Twoje ciało odpręży się i pomoże
odpocząć umysłowi.
7. Energetyzujące ćwiczenia
Aktywność fizyczna jest doskonałym sposobem na odpoczynek. Oczywiście nie chodzi o intensywny trening siłowy ze
sztangą. Wystarczy zwyczajna gimnastyka, joga albo spacer
po najbliższej okolicy dla zaktywizowania mięśni. Najlepsze
efekty można osiągnąć, jeśli mieszka się na obrzeżach miasta
i do lasu jest zaledwie kilka kroków. Warto też w czasie spaceru obserwować piękno drzew, kwiatów, chmur. Wsłuchiwać
się w ptasie koncerty. Chłonąć to całym swoim ciałem.
8. Spotkania z przyjaciółmi
Tak często jak możesz spotykaj się z przyjaciółmi. Zaproś
ich do siebie, albo ich odwiedź. Nie muszą być to spotkania
połączone z jedzeniem. Ważne jest to, żeby spędzić miło czas
na „pogaduszkach”. Życzliwa rozmowa, wymiana dowcipów
z pewnością pozwoli się odprężyć..
9. Gry
Może masz jakąś ulubioną grę? Gry planszowe przeżywają
obecnie swój renesans. Na rynku pojawiło się sporo nowych,
ciekawych, ładnie wydanych gier. Warto skorzystać z dobrodziejstwa tej rozrywki. Może jest to planszowy Monopol,
a może stary, poczciwy Chińczyk? Ale może to być również,
wykorzystywana z umiarem, gra komputerowa. Gry planszowe mają tę przewagę, że można w nie grać w miłym, towarzystwie. Wtedy zabawa jest jeszcze lepsza. Wszyscy mamy
szansę zapomnieć na chwilę o problemach dnia codziennego.
10. Marzenia na jawie
Pozwól swojemu umysłowi na podejmowanie wędrówek.
W marzeniach możesz pozwolić sobie na ucieczkę w dowolne
miejsce na świecie. Możesz porozmyślać o przyszłości. Wyobraź sobie swoje życie za 5, 10 lub 15 lat. Jak będzie ono wyglądać? Jak chcesz, by wyglądało?
Czas poświęcany na dojazdy do pracy, kolejka w urzędzie
czy u lekarza idealnie się nadaje do tego typu mentalnej aktywności. W marzeniach możesz bowiem robić absolutnie
wszystko. Wartością marzeń na jawie jest nie tylko możliwość
oderwania się od problemów dnia codziennego i zrelaksowanie się. Mogą one pełnić rolę podobną do tej jaką pełni „burza
mózgów”. Mogą być źródłem twórczych, pożytecznych pomysłów do realnego wykorzystania w życiu codziennym.
Istnieją ciekawe sposoby na skuteczny relaks. Jest ich oczywiście znacznie więcej niż te, wymienione powyżej. Jedno
jest najważniejsze: każdy z nas musi umieć dobrze wypoczywać. Znajdź więc metodę dla siebie i potraktuj odpoczynek
jak priorytet, bo od niego w dużej mierze zależy to, jak sobie
poradzisz z tym, co dla ciebie najważniejsze.
~ dr Jadwiga Kwiek, psycholog, psychoterapeuta
autorka książki …jak żyć, jak…? PRZEPIS na CZŁOWIEKA
redaktorka ogólnopolskiego miesięcznika GAZETA SENIOR
sierpień 2021 | sąsiadka~czytaj |
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A może komiks?

K

omiks to nic innego jak cykl historyjek obrazkowych
tworzących ciąg narracyjny, w którym bohaterowie
zaopatrzeni są w „chmurki” zawierające wypowiedzi
wypływające z ich ust. Chociaż komiks początkowo skierowany był wyłącznie do dorosłego czytelnika, atrakcyjność jego
formy szybko przyniosła historyjkom obrazkowym ogromną
popularność wśród dzieci. W 1933 r. została wydana w Polsce
ilustrowana historia Koziołka Matołka stworzona przez Kornela Makuszyńskiego (tekst) oraz Mariana Walentynowicza
(rysunki). Z czasem książeczka stała się najpopularniejszym
komiksem dla dzieci.
Początki komiksu to historyjki drukowane w gazetach i czasopismach. Okres PRL-u był dla komiksu dziecięcego wyjątkowo łaskawy. Historyjki obrazkowe ukazywały się w poczytnej prasie, zwłaszcza w harcerskim „Świecie Młodych”.
Bardzo wielu debiutujących wówczas rysunkowych bohaterów cieszy się popularnością do dziś, czego dowodem mogą
być liczne wznowienia komiksów sprzed lat. Zdecydowanie
najbardziej żywotni pozostają „Tytus, Romek i A’Tomek”
Henryka Jerzego Chmielewskiego, niezapomnianego Papcia
Chmiela, czy „Kajko i Kokosz” autorstwa Janusza Christy,
nieustraszeni woje kasztelańscy broniący swego grodu przed
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podstępnymi zbójcerzami. Na liście proponowanych lektur już
od kilku lat znajduje się jeden z albumów tego cyklu pt. „Kajko i Kokosz. Szkoła latania”.
Komiks to dla dzieci naturalny pomost między kreskówkami a książkami, jest to świetna alternatywa dla tych maluchów, które niekoniecznie lubią słuchać czytanych historii lub
szukają urozmaicenia. Nie od dziś wiadomo, że dobry komiks
dziecięcy idealnie nadaje się na rozbudzenie w najmłodszych
zamiłowania do czytania. Możemy wybierać spośród wielu
pozycji, które nas zainteresują. Komiksy pozytywnie wpływają na rozwój wyobraźni dziecka i zachęcają je do samodzielnego czytania. Połączenie krótkich tekstów dialogowych z obrazkami to czytelniczy strzał w dziesiątkę! Kolejne pokolenia
Polaków uczą się czytania na komiksach. Mimo że nie jesteśmy już taką komiksową potęgą jak w ostatnich dekadach XX
wieku, kiedy to królowali wspomniani wcześniej bohaterowie,
to nie brakuje nowoczesnych, dobrych komiksów dla dzieci.
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci zainteresowane
tą formą książki do zapoznania się z ofertą naszej Biblioteki. Znajdziecie tu zarówno klasyczne, jak i współczesne
komiksy.
~ A.N.

Mobilne pokoje zagadek - Szach mat

Zabawa dla rodzin z dziećmi | *zapisy telefoniczne od 9 VIII

Gala Laureatów z koncertem S. Uniatowskiego

Ogólnopolski Festiwal Piosenki TP 2021 | *zapisy telefoniczne od 16 VIII
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Joga na trawie

Otwarte zajęcia na świeżym powietrzu | *zabierz własny sprzęt

Joga na trawie

Otwarte zajęcia na świeżym powietrzu | *zabierz własny sprzęt

Bądź kobietą, którą chciałabyś spotkać

Inspirujące spotkanie z Pauliną Smaszcz | *zapisy telefoniczne od 06 IX
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Wakacje z teatrem

O

dpoczywamy od szkoły, nie od kultury, dlatego zapraszamy wszystkich przy Centrum Kultury w Przeźmierowie oraz przy Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym, na spektakle dla całych rodzin. Do naszej gminy
przyjedzie Imaginarium czyli scena mobilna Teatru Animacji. Dzięki teatralnemu wozowi mamy możliwość oglądania
spektaklu na świeżym powietrzu. W te wakacje Scena Mobilna prezentuje premierowy spektakl „Bajki Malutkie” Maliny
Prześlugi. To miniaturowe opowieści o nietuzinkowych bohaterach, które spodobają się i malutkim i tym większym widzom. W bajce Maliny Prześlugi to nie rycerz ani królewicz
wyruszy na ratunek pewnej damie w opałach, a Rozczarowany
Rumak Romuald, zupełnie bez jeźdźca. Maleńka pchła Majka
pomyli pluszowego misia z żywym zwierzątkiem i wpadnie
w niezłe tarapaty, a włos Patryk będzie borykał się z postępującym łysieniem... To wszystko i wiele więcej okraszone jest
równie maleńkimi, uroczymi piosenkami, takimi do nucenia
pod nosem. Kto jak kto, ale dzieci dobrze wiedzą, że małe jest
piękne! A do tego ciekawskie, nieprzewidywalne i pełne humoru. Jak zwykle, zapraszamy całymi rodzinami! 
~ MW

14 sierpnia (sobota) godz.17 „Bajki Malutkie”– Bajkowóz Teatru Animacji przy CK Przeźmierowo, ul. Ogrodowa 13a (Kulturalne podwórko SEZAMU), wstęp wolny
15 sierpnia (niedziela) godz.17 „Bajki Malutkie”– Bajkowóz Teatru Animacji, przy DK w Tarnowie Podgórnym, ul.
Ogrodowa 14, wstęp wolny

A we wrześniu…Baranovski!

Z

łote płyty dla singli „Dym” i „Zbiór”, platynową dla
„Luźno” i podwójnie platynową dla „Czułego miejsca”
– to tylko te najbardziej spektakularne sukcesy artysty.
Wojtek Baranowski, który stoi za projektem BARANOVSKI
to artysta kompleksowy. Jest wokalistą, muzykiem, producentem i songwriterem. Znany m.in. z występów z grupą XXANAXX, na początku 2018 roku zaczął pisać swoją własną historię. Zaledwie półtora roku później miał już na swoim koncie
cztery radiowe przeboje, nominację do Fryderyka w kategorii
„fonograficzny debiut roku”, a z koncertami zaliczył niemal
wszystkie najważniejsze festiwalowe sceny w kraju. W paź-

dzierniku 2019 premierę miała oczekiwana debiutancka płyta
BARANOVSKIEGO zatytułowana „Zbiór, w zgodnej opinii
krytyków jeden z najbardziej udanych albumów w polskim
popie ostatnich lat. Wydawnictwo przyniosło autorowi kolejne 3 nominacje do Fryderyków, uzyskało także status Złotej
Płyty.
W ubiegłym roku triumfy w radiu oraz w internecie święcił
kolejny przebojowy singiel BARANOVSKIEGO „Lubię być
z nią”, zwiastujący drugi album wokalisty. Piosenka dotarła
do pierwszego miejsca oficjalnej listy airplay w Polsce, stając
się najpopularniejszym utworem granym przez stacje radiowe
w kraju. Klip do piosenki przekroczył już 25 milionów wyświetleń i liczba ta cały czas rośnie.
24 września o godz. 19 Baranovski wystąpi przed publicznością w Centrum Kultury Przeźmierowo. Sprzedaż
biletów już ruszyła. Można je kupować za pośrednictwem serwisu Biletyna.pl oraz w kasach GOK SEZAM:
W okresie letnim:
Biuro GOK SEZAM (ul. Poznańska 96, Tarnowo Podgórne) czynne od pon. do pt. w godz. 9-15; kasy w Domu Kultury
w Tarnowie Podgórnym oraz CK Przeźmierowo czynne tylko
przed wydarzeniami.
Od września:
Biuro GOK SEZAM (ul. Poznańska 96, Tarnowo Podgórne)
czynne od pon. do pt. w godz. 9-16; DK w Tarnowie Podgórnym od pon. do pt. w godz. 16-20; CK Przeźmierowo od wt.
do pt. w godz. 16-20.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem wydarzeń obowiązującym w trakcie pandemii COVID-19.
~ GOK
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14/08

04/09

Mała Scena Sezamu: „Bajki Malutkie”
Bajkowóz Teatru Animacji
- spektakl plenerowy
Wstęp wolny

„Dmuchawce, latawce, wiatr”
- wystawa online uczestników
Koła plastycznego CK Przeźmierowo

15/08

5/09

Mała Scena Sezamu: „Bajki Malutkie”
Bajkowóz Teatru Animacji
- spektakl plenerowy
Wstęp wolny

Lusowskie Spotkania Muzyczne:
Maciej Fortuna (trąbka,
obiekty brzmieniowe)
Wstęp wolny

SOBOTA
GODZ. 16:00
FACEBOOK.COM/GOKSEZAM

AFISZ

SOBOTA
GODZ. 17:00
PRZY CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO

NIEDZIELA
GODZ. 13:00
KOŚCIÓŁ W LUSOWIE

W W W . G O K S E Z A M . P L

NIEDZIELA
GODZ. 17:00
PRZY DOMU KULTURY W TARNOWIE PODGÓRNYM

22/08

5/09

Lusowo na Folkowo
XXI Przegląd Zespołów Folklorystycznych
Wstęp wolny

KINO SEZAMU: „Raya i ostatni smok”
seans dla dzieci
Bilety: 11zł

27/08

10/09

KINO SEZAMU:
„Bodyguard i żona zawodowca”
seans dla dorosłych
Bilety: 16zł

KINO SEZAMU: „Zupa nic”
seans dla dorosłych
Bilety: 16zł

29/08

12/09

KINO SEZAMU: „Luca”
seans dla dzieci
Bilety: 11zł

Mała scena SEZAMU:
„Przygody Mamy Mu i Pana Wrony”
- Barak Kultury
Obowiązują bezpłatne wejściówki

3/09

17/09

KINO SEZAMU: „Mistrz”
seans dla dorosłych
Bilety: 16zł

Jazzowa Scena Sezamu:
Jan Adamczewski Trio
Bilety: 25zł

NIEDZIELA
GODZ. 15:00
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO

NIEDZIELA
GODZ. 12:45
PLAC „U KSIĘDZA ZA PŁOTEM” W LUSOWIE

PIĄTEK
GODZ. 19:00
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO

PIĄTEK
GODZ. 19:00
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO

NIEDZIELA
GODZ. 12:30
DOM KULTURY W TARNOWIE PODGÓRNYM

NIEDZIELA
GODZ. 15:00
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO

PIĄTEK
GODZ. 19:00
DOM KULTURY W TARNOWIE PODGÓRNYM

PIĄTEK
GODZ. 19:00
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO

Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym
Galeria w Rotundzie - Tarnowo Podgórne,
ul. Ogrodowa 14
Centrum Kultury Przeźmierowo
ul. Ogrodowa 13a
*Regulaminy imprez dostępne na www.goksezam.pl
*Zastrzegamy sobie prawo do zmiany repertuaru kina
lub odwołania wydarzenia

BILETY:

• serwis Biletyna.pl

• w sierpniu w siedzibie GOK SEZAM (ul. Poznańska 96
w Tarnowie Podgórnym) od pon. do pt. w godz. 9-15,
w kasie CK Przeźmierowo oraz DK w Tarnowie
Podgórnym przed każdym wydarzeniem
• od września w biurze GOK SEZAM (ul. Poznańska
96, Tarnowo Podgórne) od pon. do pt. w godz. 9-15;
DK w Tarnowie Podgórnym od pon. do pt. w godz. 1620; w CK Przeźmierowo od wt. do pt. w godz. 16-20

INTERNET:

www.goksezam.pl | facebook.com/goksezam
| youtube.com/goksezam

BIURO GOK SEZAM:

Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 96

INFORMACJA TELEFONICZNA:
61 895 92 93, 61 895 92 28
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Kulturalne lato

O

statnie tygodnie to czas intensywnie prowadzonych zajęć w GOK SEZAM, a to jeszcze nie koniec. Letnie warsztaty cieszą
się dużą popularnością i będą odbywać
się do końca wakacji. Uczestnicy zajęć
sprawiają, że Centrum Kultury w Przeźmierowie i Dom Kultury w Tarnowie
Podgórnym tętnią życiem.

Za nami warsztaty plastyczne, fotograficzne, szycia, tworzenia mozaiki,
tańca nowoczesnego, wokalne oraz 2
turnusy półkolonie Bricks4Kidz. Swoje

spotkania poświęcone ćwiczeniom i integracji w trakcie wakacji mają również
uczestnicy kół i zespołów GOK SEZAM.
W lipcu zainaugurowaliśmy tegoroczny cykl Lusowskich Spotkań Mu-
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zycznych, który jak zwykle przyciągnął
szerokie grono publiczności. Natomiast
Kulturalne podwórko Sezamu odwiedził ze swoim koncertem Michał Kowalonek. Spragnieni dużego ekranu widzowie, chętnie przychodzili na seanse
do Kina Sezamu. Nowością był zorganizowany Maraton filmowy. Uczestnicy
wieczornego spotkania kinomaniaków
przypomnieli sobie kultowe polskie komedie: Rejs, Misia i Seksmisję.
Po pół roku od premiery spektaklu
„Ożenek” w internecie, Teatr Zamiast
mógł zaprezentować sztukę na żywo
przed publicznością. Pomimo okresu urlopowego, sala Centrum Kultury
Przeźmierowo była zapełniona po brzegi.

Informacje o naszych wydarzeniach,
a także zdjęcia z imprez można znaleźć
na naszym profilu facebook.com/goksezam oraz na stronie internetowej www.
goksezam.pl.
~ MW

~ gok

Na dużym ekranie

N

ajbliższe seanse Kina Sezamu zapewnią łzy wzruszenia
i śmiechu. Dlaczego? Sprawdźcie sami nasz repertuar.

27.08 (piątek) godz. 19
„Bodyguard i żona zawodowca” (seans dla dorosłych)

nie przeżywają niezapomniany letni
czas, który upływa im na niekończących
się przejażdżkach na skuterze i delektowaniu się lodami. Jednak ich beztroską
zabawę może w każdej chwili zepsuć
ujawnienie głęboko skrywanego sekretu. Obaj są potworami morskimi z innego świata znajdującego się tuż pod powierzchnią wody.
3.09 (piątek) godz. 19
„Mistrz” (seans dla dorosłych)

Michael Bryce (Ryan Reynolds) postanawia rzucić stresujący zawód ochroniarza i za namową swojej psychoterapeutki udaje się na zasłużony urlop. To
ma być odwyk od broni, zabijania i pakowania się w kłopoty. Wszystko się jednak sypie, gdy już na początku swojego
wypoczynku trafia w sam środek strzelaniny, której sprawczynią jest Sonia
(Salma Hayek) - żona jego byłego klienta Dariusa (Samuel L. Jackson). Dzika,
piękna i dwa razy bardziej nieobliczalna
od swojego męża. Koszmar Bryce’a zaczyna się od nowa, a cała terapia ląduje
w koszu na śmieci. Mimo nieśmiałego
sprzeciwu bodyguarda, oboje z Sonią
ruszają na ratunek Dariusa z rąk bandytów. Niestety na ich drodze stanie potężny i wyjątkowo mściwy szaleniec (Antonio Banderas), którego złowrogi plan
może zniszczyć świat, jaki do tej pory
znamy. Tylko, że ten szaleniec nie zna
jeszcze pełni możliwości Bryce’a, Dariusa i, w szczególności, jego żony.

Historia legendarnego pięściarza Tadeusza „Teddy’ego” Pietrzykowskiego, który dzięki walkom na ringu ocalił
swoje życie w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady
Auschwitz-Birkenau. Oparty na prawdziwych wydarzeniach dramat przedstawia nieznaną historię polskiego sportowca, który w miejscu zagłady stał się
symbolem nadziei na zwycięstwo.
5.09 (niedziela) godz. 15
„Raya i ostatni smok” (seans dla dzieci)

29.08 (niedziela) godz. 15
„Luca” (seans dla dzieci)
„Raya i ostatni smok” opowiada
o przygodach samotnej wojowniczki
z fantastycznego królestwa Kumandra,
która usiłuje odnaleźć ostatniego smoka,
aby przywrócić światło i nadzieję w jej
podupadłym świecie.
„Luca” to najnowsza animacja studia Disney/Pixar, której akcja rozgrywa
się w pięknym nadmorskim miasteczku
na Riwierze Włoskiej. Pełen niezwykłych przygód film opowiada o dorastaniu dwójki przyjaciół. Chłopcy wspól-

powstańcze historie. W pokoju za ścianą swe małżeńskie życie toczą rodzice,
Tadek (Adam Woronowicz) i Elżbieta
(Kinga Preis). On jest stale upokarzanym przez system inteligentem, który po
pracy pędzi bimber i po cichu zazdrości
opływającemu w dobrobyt szwagrowi
(Rafał Rutkowski). Ona jest przewodniczącą zakładowej Solidarności z potrzebą wolności i marzeniem, żeby w końcu
wyrwać się z Polski. Prawdziwe emocje
dla całej rodziny zaczną się jednak wtedy, gdy pod blokiem stanie wymarzony
pomarańczowy maluch. Ela i Tadek odkryją powołanie do handlu oraz zagranicznych wojaży, a dorastająca Marta
po raz pierwszy w życiu naprawdę się
zakocha.
Zastrzegamy sobie prawo prawo do
zmiany repertuaru.
Bilety do nabycia 30 min. przed seansem, a także za pośrednictwem serwisu Biletyna.pl oraz w kasach GOK SEZAM:
W okresie letnim:
Biuro GOK SEZAM (ul. Poznańska
96, Tarnowo Podgórne) czynne od pon.
do pt. w godz. 9-15; kasy w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym oraz CK
Przeźmierowo czynne tylko przed wydarzeniami.
Od września:
Biuro GOK SEZAM (ul. Poznańska 96, Tarnowo Podgórne) czynne od
pon. do pt. w godz. 9-16; DK w Tarnowie Podgórnym od pon. do pt. w godz.
16-20; CK Przeźmierowo od wt. do pt.
w godz. 16-20.

10.09 (piątek) godz. 19
Zupa nic (seans dla dorosłych)
Marta jest romantyczką i szkolną
ofiarą losu. Dzieli pokój z siostrą Kasią i babcią (Ewa Wiśniewska), która zamiast bajek opowiada wnuczkom
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CeZik dzieciom akustycznie

„W

układzie słonecznym kręcą się planety” – ile
osób przeczytało ten fragment śpiewająco?
Jedną z najpopularniejszych (ponad 80 mln
wyświetleń na YouTubie!) piosenek dla dzieci będzie można
usłyszeć w CK Przeźmierowo. Jej autorem jest CeZik (Cezary Nowak), który stoi za projektami Nutkosfera i DrobNutki.
Artysta od dziecka (z małymi przerwami) brzdąka, stuka, buczy, huczy i wyje! Od 2009 roku swoją twórczość publikuje
w Internecie. NutkoSfera i DrobNutki to piosenki dla najmłodszych, które mają za zadanie bawić i uczyć. Celem CeZika jest
wyrabianie w dzieciach wrażliwości muzycznej, dlatego unika
aranżacji biesiadnych czy dyskotekowych. Stara się, aby melodie wpadały w ucho, były proste, ale nie obciachowe. Dba
o gust muzyczny dzieci od najmłodszych lat. Jego piosenki zachęcają najmłodszych do wspólnej zabawy, jednocześnie przekazując konkretną wiedzę oraz rozmaite ciekawostki. Kanał
NutkoSfera ma już ponad 180 milionów wyświetleń i nadal
pędzi niczym „Pociąg Elektryczny”.
11.12 godz. 12 NutkoSfera i DrobNutki – CeZik dzieciom
akustycznie, Centrum Kultury Przeźmierowo; bilety: 25zł
(ulgowe) oraz 35zł (normalne) do nabycia za pośrednictwem
serwisu Biletyna.pl oraz w kasach GOK SEZAM:

W okresie letnim:
Biuro GOK SEZAM (ul. Poznańska 96, Tarnowo Podgórne) czynne od pon. do pt. w godz. 9-15; kasy w Domu Kultury
w Tarnowie Podgórnym oraz CK Przeźmierowo czynne tylko
przed wydarzeniami.
Od września:
Biuro GOK SEZAM (ul. Poznańska 96, Tarnowo Podgórne)
czynne od pon. do pt. w godz. 9-15; DK w Tarnowie Podgórnym od pon. do pt. w godz. 16-20; CK Przeźmierowo od wt.
do pt. w godz. 16-20.

Dmuchawce na płótnie

Z

apraszamy na wystawę podsumowująca działalność ostatniego kwartału roku
kulturalnego koła malarskiego GOK SEZAM działającego w Centrum Kultury Przeźmierowo pod kierownictwem Magdaleny Łuczak. Dwudziestu
uczestników puściło wodze fantazji i chwyciło za pędzle w celu wylania własnej
duszy na bawełniane płótno. Kolorytu wystawie dodaje fakt, że wzięli w niej udział
również instruktorzy oraz pracownicy GOK SEZAM: Justyna Just-Przybylska, Dawid Mularczyk, Agnieszka Dolata, Renata Anioł.
4 września godz. 16 „Dmuchawce, latawce, wiatr…” – wystawa online koła
plastycznego CK Przeźmierowo, facebook.com/goksezam
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O marzeniach i dążeniu do celu

S

pektakl „Przygody Mamy Mu
i Pana Wrony”, który odbędzie się
w ramach Małej Sceny Sezamu, to
przedstawienie lalkowe oparte na twórczości Jujii Wieslander i Tomasa Wieslandera, autorów opowieści o Mamie
Mu i Panu Wronie.
Spektakl opowiada o relacji między
bohaterami, uczy, że przyjaźń jest możliwa pomimo wielu różnic oraz, że warto dążyć do realizacji marzeń na przekór
przeciwnościom. Mama Mu to krowa,
ale zupełnie inna niż wszystkie. Nie przeszkadza jej to, że jest krową i konsekwentnie dąży do zrealizowania swoich
marzeń i pasji. Podpatruje zabawy dzieci
i chce się bawić tak jak one: chodzić po
drzewach, jeździć na rowerze, tańczyć.
Pan Wrona – głośny głos rozsądku, który wciąż jej przypomina „jesteś krową
Mamo Mu, krową! A krowy nie jeżdżą
na rowerze… nie tańczą w balecie…”.
Jego marudzenie jeszcze bardziej utwierdza Mamę Mu w przekonaniu, że warto
wypróbować każdy szalony pomysł.

Prostota scenografii i przyjazność lalek
sprawiają, że dzieci (często też rodzice)
od pierwszych chwil dają się ponieść czarowi teatru i z pełnym zaangażowaniem
towarzyszą bohaterom w ich kolejnych
przygodach. Spektakl pokazuje, że warto
dążyć do realizacji marzeń i że radość życia można czerpać z każdej chwili.
W przedstawieniu wezmą udział aktorki: Agnieszka Cienciała oraz Aleksandra Marzec-Hubka. W trakcie prawie
godzinnego spotkania zaprezentowane
zostaną dwie etiudy oparte na dwóch
opowiadaniach. Natomiast w przerwie
między jedną, a drugą dzieci będą miały
okazję zaśpiewać piosenki o Mamie Mu
i Panu Wronie. Przedstawienie przewidziane jest dla dzieci w wieku 4-12 lat.
Za spektakl odpowiada Fundacja Barak
Kultury, która realizuje projekt Spotkania z Teatrem współfinansowany przez
Powiat Poznański.
12 września godz. 12.30 Mała Scena Sezamu: „Przygody Mamy Mu
i Pana Wrony”, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym, obowiązują bezpłatne wejściówki dostępne w kasach
GOK SEZAM:
W okresie letnim:
Biuro GOK SEZAM (ul. Poznańska
96, Tarnowo Podgórne) czynne od pon.
do pt. w godz. 9-15; kasy w Domu Kul-

tury w Tarnowie Podgórnym oraz CK
Przeźmierowo czynne tylko przed wydarzeniami.
Od września:
Biuro GOK SEZAM (ul. Poznańska 96, Tarnowo Podgórne) czynne od
pon. do pt. w godz. 9-15; DK w Tarnowie Podgórnym od pon. do pt. w godz.
16-20; CK Przeźmierowo od wt. do pt.
w godz. 16-20.

Poznaj podstawy fotografii

T

o już trzecia odsłona warsztatów fotograficznych prowadzonych przez Damiana Nowickiego. Podczas
wrześniowej edycji uczestnicy będą rozmawiać o fotografii – czym była wczoraj, czym jest dziś a czym będzie jutro.
Ponadto poznają budowę aparatu fotograficznego, dowiedzą
się co to jest przysłona, migawka, celownik, zgłębią wiedzą
na temat obiektywów – czym jest ogniskowa obiektywu, jasność obiektywu, co to obiektyw stało i zmiennoogniskowy,
którego użyć do portretu a którego do pejzażu. Porozmawiają
o głębi ostrości jako środku wyrazu fotografa, o głębi ostrości
stosowanej w poszczególnych rodzajach fotografii np. portretowej, sportowej, reportażowej, plenerowej, a także o kompozycji obrazu: zasadzie złotego podziału kadru oraz czym są
mocne punkty obrazu, zasadzie pierwszego planu i budowaniu
perspektywy, czasie naświetlania - jaki wybrać prawidłowy
czas naświetlania, aby zdjęcie było poprawnie naświetlone,
jaki wybrać czas do fotografowania sportu a jaki do fotografii
nocnej, zależności pomiędzy czasem naświetlania, wartością
przysłony i czułością ISO. Oczywiście nie zabraknie również
porad, jaki sprzęt fotograficzny wybrać, na co zwrócić uwagę
i co jeszcze warto kupić oprócz aparatu. Na teorii się nie skoń-

czy. Jak przystało na warsztaty, w ich czasie odbędą się dwa
plenery fotograficzne.
14.09, 21.09, 28.09 godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo, ul. Ogrodowa 13a, Warsztaty fotograficzne – ABC fotografii, prowadzący: Damian Nowicki, koszt całkowity: 80zł,
zapisy na warsztaty za pośrednictwem strony www.goksezam.
pl
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Muzyczne medytacje
M
aciej Fortuna będzie kolejnym gościem 20. edycji Lusowskich Spotkań Muzycznych. Fortuna to trębacz, kompozytor
i producent muzyczny. Na co dzień często gra w opuszczonych i zapomnianych
miejscach. Sam twierdzi, że „chce im
dać w ten sposób trochę życia”. Przyznaje, że jego muzyczne medytacje są
bardzo osobistą refleksją nad przemijaniem miejsc i idei. „Czasem towarzyszy mi wyzwalające radość uczucie, że
świat przeszłości przeminął i jest tylko
to co tu i teraz. Czasem dźwięk trąbki
wręcz rozsadza miejsca, w których nikt
i nic dawno nie słyszało żadnego dźwięku.”
Maciej Fortuna tworzy zespoły należące do polskiej czołówki muzyki improwizowanej: Maciej Fortuna Trio
(Solar Ring, Sahjia, At Home, Jazz),
wielokrotnie wyróżniany Maciej Fortuna Quartet czy duet Fortuna/Dys, mający w swoim dorobku dwa albumy - Tropy (FM, 2013) i Maciejewski Variations

(DUX, 2014). Wykonuje muzykę łączącą jazz z elektroniką - ten rozdział tworzy zarówno solo, jak i w duecie z An
On Bast (albumy 1, Live oraz Electronic

transcription of film music by Krzysztof
Penderecki). W ostatnim czasie w kraju wyjątkowy sukces odniósł jego projekt słowiański czerpiący ze zbiorów
kolbergowskich (Kolberg Fortuny; później Maciej Fortuna Słowiański). Jego
działalność koncertowa objęła wiele
festiwali zagranicznych, między innymi Jarasum International Jazz Festival,
Heineken Jazzaldia (San Sebastián Jazz
Festival), czy Fringe Festival. Teraz będzie go można usłyszeć w lusowskiej
świątyni.
5.09 (niedziela) godz. 13 Maciej Fortuna – Lusowskie Spotkania Muzyczne, Kościół w Lusowie, wstęp wolny

Jazz powraca

K

olejny sezon Jazzowej Sceny Sezamu rozpocznie Jan
Adamczewski Trio. To najnowszy muzyczny pomysł
Jana Adamczewskiego. Zespół stawia na swoje najmocniejsze strony, własne kompozycje oraz porywające improwizacje. Podczas koncertów Jan Adamczewski Trio można
usłyszeć znane utwory filmowe, standardy muzyki jazzowej
we własnych aranżacjach oraz oczywiście kompozycje artystów.

Jan Adamczewski to saksofonista, aranżer i kompozytor. To
muzyk, który swobodnie czuje się w repertuarze zarówno jazzowym jak i rozrywkowym. Jan Adamczewski zarejestrował
swoje utwory na płytach: „Una Escultura”, 2019, „Sax Buster”, 2016, „Around The Movie” 2015, „Around The World”
2014, „Jan Adamczewski” 2013, „Chopin Profanum” 2011r.
Wydaje się więc, że koncert Jan Adamczewski Trio to idealny
początek jazzowego sezonu.
17.09 (piątek) godz. 19, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym, Jazzowa Scena Sezamu: Jan Adamczewski Trio,
bilety: 25zł do nabycia za pośrednictwem serwisu Biletyna.pl
oraz w kasach GOK SEZAM:
W okresie letnim:
Biuro GOK SEZAM (ul. Poznańska 96, Tarnowo Podgórne) czynne od pon. do pt. w godz. 9-15; kasy w Domu Kultury
w Tarnowie Podgórnym oraz CK Przeźmierowo czynne tylko
przed wydarzeniami.
Od września:
Biuro GOK SEZAM (ul. Poznańska 96, Tarnowo Podgórne)
czynne od pon. do pt. w godz. 9-16; DK w Tarnowie Podgórnym od pon. do pt. w godz. 16-20; CK Przeźmierowo od wt.
do pt. w godz. 16-20.
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Bądź kobietą, którą chciałabyś spotkać

19

. września o godz. 16.00 zapraszamy do Pałacu Jankowice na inspirujące spotkanie z Pauliną Smaszcz, która na bazie doświadczeń ponad
25-letniej aktywności jako menedżer PR i komunikacji, mentorka, szkoleniowiec, konsultant biznesu, opowie w jaki sposób świadomie wybrać swoją rolę oraz doceniać siebie i swoje
działania. Wykład zilustrowany będzie przykładami jak kobiety potrafią inspirować, budować, tworzyć i zmieniać świat biznesu, gospodarki, kultury i polityki jeśli tylko są świadome
swoich zalet i wad. Jak bardzo krytycznie kobiety podchodząc
do siebie nie zauważają jak wiele osiągnęły. Radość z sukcesów to nie tylko szczęście i przyjemność płynące z wielkich
czynów, ale również wypływające z małych codziennych działań i satysfakcji z wypełnianych świadomie ról.
Paulina Smaszcz od 25 lat pracuje w branży komunikacji
i public relations w dużych firmach, budując polskie oraz międzynarodowe projekty strategiczne. W 2018 r. zdobyła nagrodę Brązowy Spinacz za promocję serialu „KRUK. Szepty
słychać po zmroku”. Wcześniej, razem ze swoim zespołem,
zdobyła aż 4 najbardziej prestiżowe nagrody w branży public
relations: 3 Złote Spinacze i Nagrodę Publiczności, a także
TELEKAMERĘ, Wydarzenie Roku EMPIKu i Nagrodę Filmową ORŁA.
Pracowała jako prezenterka w TVP1 oraz TVP2, prowadziła
poranne show Pytanie na śniadanie, realizowała i prowadziła
programy w WIZJI SPORT, gospodyni programu parentingowego w TVN STYLE. Autorka książki mentoringowej „Bądź
Kobietą Petardą. Jak zająć się sobą i żyć świadomie.”, która
otrzymała nagrodę Książka roku 2021. Felietonistka i wykładowca akademicki Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu.

Nominowana i nagrodzona w konkursach: Kobieta z pasją,
Królowa dobroczynności, Kobieta charyzmatyczna, Lwica
biznesu, Metamorfoza roku, Gwiazda stylu, Kobieta, która inspiruje 2020. Jako jedyna Polka została przedstawiona w międzynarodowym wydawnictwie GLOBAL INFLUENTIAL
WOMEN. Jest także laureatką nagrody Lwica Biznesu 2021.
Zapraszamy!
--* rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejściówek od 6
września pod numerem telefonu: 61 10 10 400 (poniedziałek
– piątek w godzinach 8.00 – 20.00 | sobota – niedziela w godzinach 12.00 – 20.00). Procedura uczestnictwa w koncertach
oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.palacjankowice.pl.

Warsztaty fotograficzne dla Seniorów
– także w obiektywie smartfona

W

arsztaty fotograficzne, są bardzo dobrą okazją aby
poznać tajniki świadomego robienia zdjęć, także
z wykorzystaniem telefonu komórkowego – smartfona. Warto poznać możliwości zapisu wykonanych zdjęć aby
moc zaprezentować je w mediach społecznościowych lub udostępnić rodzinie czy znajomym. Podczas zajęć dowiecie się
jak powstaje zdjęcie, do czego są przyciski i pokrętła aparatu,
co zrobić żeby zdjęcie przyciągało uwagę oraz jak edytować
i udostępnić zdjęcie. Jednak to wszystko nie zakończy się zdobywaniem wiedzy teoretycznej, ponieważ praktycznym wykorzystaniem wiedzy będzie plener.
Spotkania będą prowadzone pod okiem pasjonata fotografii
Tomasza Koryla, od wielu lat prowadzącego zajęcia i projekty
fotograficzne w Szamotulskim Ośrodku Kultury SzOK, dokumentującego imprezy i wydarzenia. W 2020 roku wyróżniony
statuetką „Fotokreator” - nagrodą za twórczość fotograficzną
i animowanie fotografii w województwie wielkopolskim. Jest
założycielem Grupy Fotograficznej KGP „Kaźmierz Grupa
Plenerowa – wywołujemy skojarzenia”, organizatorem spacerów fotograficznych w ramach międzynarodowej akcji Photo
Walk, który w 2019 roku zawitał także do Tarnowa Podgórnego i Jankowic. Tomasz Koryl jest również autorem zdjęć wy-

korzystywanych w publikacjach medialnych, np. Poznański
przewodnik literacki (Media Rodzina, Poznań 2013), Opracowań na temat Powiatu Szamotulskiego, współpracuje z Fundacją Kochania Poznania.
Wszystkich chętnych Seniorów z Gminy Tarnowo Podgórne zapraszamy na warsztaty obejmujące osiem spotkań, z których na pierwsze odbędą się 20 września w Pałacu Jankowice o godzinie 16.00. Aby zapisać się na bezpłatne zajęcia,
zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 61 10
10 402 (poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 – 16.00).
~ Pałac Jankowice
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Spotkanie z autorką książek o Kossakach

W

spaniałym gościem już 22
sierpnia o godz. 17.00
w Pałacu Jankowice będzie
Joanna Jurgała Jureczka - autorka m.
in. książek o rodzinie Kossaków, „Zofia Kossak. Opowieść biograficzna”,
„Kobiety Kossaków”, „Kossakowie.
Biały mazur.”, „Kossakowie. Tango.”
Wraz z wieloma innymi opowieściami dotyczącymi Kossaków, przybliży
nam historię, którą zawarła w najnowszej publikacji „Kossakowie. Tango.”
rozpoczynającą się w pracowni Woj-

ciecha Kossaka, który to zaczyna malować portret Zofii z Lewentalów.  Za
wartką fabułą stoją solidne studia badawcze. Tym się można zachwycić,
ale tego nie można było wyssać z palca!
Joanna Jurgała-Jureczka, historyk
literatury, pisarka. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach. W 1999 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa.
Była kierownikiem Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach
Wielkich, dziennikarką „Gościa Niedzielnego”.
Dla pierwszych dziesięciu osób, które zarezerwują bezpłatne wejściówki,
przygotowaliśmy kossakowe upominki.
~ Pałac Jankowice
*rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejściówek od 16. sierpnia pod
numerem telefonu: 61 10 10 400 (poniedziałek – piątek w godzinach 8.00
– 20.00 | sobota – niedziela w godzinach 12.00 – 20.00). Procedura uczestnictwa w wydarzeniach oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie:
www.palacjankowice.pl.

Przedszkole Tenisówka w Lusówku

Kuchenne podróże w Tenisówce

W

akacje to czas podróży. Grupa Niebieska z przedszkola Tenisówka w Lusówku wybrała się na wyprawę w poszukiwaniu kuchni świata. Przez cały
tydzień przedszkolaki poznawały inne kraje, ich kulturę oraz
symbole narodowe. Nie mogło zabraknąć także najpopularniejszych przysmaków, którymi chwalą się poznane państwa.
Każda z potraw została wykonana przez dzieci samodzielnie
lub z pomocą nauczycielek. Pierwszego dnia odbyła się podróż za Ocean, czyli do USA w poszukiwaniu gorących psów.
Kolejny kraj, który odwiedziliśmy to Węgry, najpopularniejszym deserem tam są naleśniki z restauracji Gunder w Budapeszcie. 7 lipca obchodziliśmy Światowy Dzień Czekolady!
Z tej okazji udaliśmy się do Belgii, gdzie ponoć jest najlepsza czekolada na świecie. Tego dnia przedszkolaki przygotowały ciasteczka czekoladowe. Ostatnim przystankiem naszej
podróży były Włochy, w których zostaliśmy na 2 dni. Próbowaliśmy tam ich lokalnych przysmaków, czyli pizzy i lodów.
Dzieci z grupy Niebieskiej dobrze wiedzą, że podróże kształ-
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cą. Z wielką radością przygotowywały wszystkie przysmaki
i chętnie je próbowały.

~ Magdalena Wojtczak, Wiktoria Woźniak

~ edukacja
Świetlica socjo-terapeutyczna Gniazdko w Ceradzu Kościelnym

Wakacje z Gniazdkiem…

L

ipiec upłynął w Gniazdku na organizowanych już kolejny rok z rzędu półkoloniach. Listy chętnych
na wakacyjne turnusy wypełniły się błyskawicznie i już w pierwszym dniu naboru wiadomo było, że grupy będą pełne
oraz że wrażeń nam nie zabraknie. Tygodniowe programy nazywane wakacyjnym rozkładem jazdy gwarantowały
dobrą zabawę i nie dawały szans nudzie.
Spotkania odbywały się w trybie stacjonarnym, wyjazdowym oraz „w terenie”.
Dla przykładu – na miejscu, w Gniazdku, wielokrotnie odwiedzali nas fantastyczni goście, proponując ciekawe,
twórcze warsztaty. I tak na zajęciach
szycia dzieci miały okazję działać z igłą
i nitką w ręku, wyczarowując w skupieniu kolorowe ptaszki-zawieszki z filcu
i skrawków tkanin. Innym razem mogły
plątać się do woli w sznurkach i wstążkach oraz przesypywać koraliki przy
tworzeniu cudnych aniołów i dzierganiu
makramowych splotów, które w efekcie
dały piękne łapacze snów. W myśl idei
zero waste na jednym ze spotkań powstały zmyślne torebki ze starych t-shirtów. Był też warsztat z malowania na
drewnie, w czasie którego dzieci twórczo działały, wykorzystując kilka technik plastycznych i mając pod ręką różnorodne materiały. Z tej mnogości form
powstały obrazki ścienne, a ich tematem
przewodnim było… ptasie gniazdko.
Dwukrotnie odwiedziła nas też cudowna i dobrze nam znana bajarka. Niewielu
potrafi tak, jak BajOla, przenosić słuchaczy w zaczarowany świat starych baśni,
zapomnianych legend, z których każda
ma ważne i mądre przesłanie zapadające
głęboko w pamięć…
Dni wyjazdowe również obfitowały
w moc wrażeń i wyzwań. W Kobylnikach dzieci wzięły udział w warsztatach

kulinarnych „Owocowy raj” oraz „Kolorowe zapiekanki”. Oj, smacznie było!
A podjadanie w trakcie pracy okazało
się nieuniknione… W Zaczarowanym
Lesie Gniazdkowicze ćwiczyli również
umiejętności ogrodnicze – florystyczne kompozycje pięknie pachniały poziomkami. Za każdym razem po ciężkiej
pracy nadchodził czas szalonej zabawy
w wielopoziomowym małpim gaju, a na
zakończenie pobytu pyszny posiłek serwowany przez szefa kuchni. Któregoś
razu pojechaliśmy też do kina! Pośmialiśmy się zdrowo, oglądając wesołą i pełną przygód wakacyjną historię. Z kolei
zajęcia w terenie to piesze wyprawy do
uwielbianego przez dzieci parku w Jankowicach – mając tak piękne miejsce
„pod nosem”, nie mogliśmy przecież nie
skorzystać. Mimo zmęczonych marszem

nóg nie było mowy o leniwym odpoczynku na łonie przyrody. Rozgadane towarzystwo musiało przecież biegać, skakać, fikać, zwisać, wspinać się, zjeżdżać
itd. – czyli robić to, co dzieci lubią najbardziej! Kiedy jednak dopadało w końcu fizyczne zmęczenie – siadaliśmy na
polanie, gdzie następowało uroczyste
otwarcie zalakowanej koperty i wspólne
rozwiązywanie 13 arcytrudnych zagadek

dotyczących parkowo – pałacowej przestrzeni. Nagroda za ten trud była pyszna
– lody na tarasie za każdym razem smakowały wybornie. Podczas jednej z wypraw do parku przeprowadzony został

nawet eksperyment społeczny zainicjowany i zrealizowany przez dzieci. Jeśli
jesteście ciekawi jaki – zachęcamy do
odwiedzenia naszego profilu fb Gniazdko Świetlica Socjoterapeutyczna – miejsce przyjazne dzieciom
Oprócz wymienionych atrakcji na naszych turnusach nie brakowało oczywiście czasu na wpisane w pobyt
w Gniazdku swobodne zabawy, topowe planszówki, origami, rozmowy przy
wspólnych posiłkach, gry i zabawy interakcyjne. Było po prostu radośnie i energetycznie!
Dziękujemy Wam za wspólny wakacyjny czas! Bawcie się dobrze, korzystajcie z uroków lata i …do zobaczenia!
My tymczasem szykujemy sierpniową niespodziankę dla Mam. W końcu
o atrakcje dla nich też trzeba zadbać J
Z pozdrowieniami
~ Kadra Gniazdka
sierpień 2021 | sąsiadka~czytaj |
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Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Zdalnie albo niezdalnie – oto jest pytanie…
Bez względu na tryb – zawsze skutecznie.

W

akacje w pełni, większość z nas udała lub wkrótce
uda się na zasłużony wypoczynek i niedogodności
związane z pandemią już w mniejszym stopniu zaprzątają nam uwagę. Niestety trudno uznać, że Covid-19 jest
opanowany i że ograniczenia, jak i zmianę sposobu pracy czy
nauki mamy już za sobą. Wciąż istnieje ryzyko, że jesienią
szkoły mogą powrócić do zdalnego nauczania.
Jak zdalna nauka odbywała się w Liceum Ogólnokształcącym
w Tarnowie Podgórnym? Nie było łatwo… powiedzą nauczyciele. Bosko… powiedzą niektórzy uczniowie. Bądźmy realistami
– polskie szkolnictwo nie było przygotowane do edukacji zdalnej
– sprzętowo, kompetencyjnie ani przede wszystkim mentalnie.
I o ile te dwa pierwsze braki można relatywnie szybko uzupełnić – co zresztą miało miejsce w przypadku naszego Liceum już
w drugim semestrze roku szkolnego 2019/2020 – jednak przemiana mentalna, jaka musi dokonać się w umysłach zarówno nauczycieli, jak i uczniów, wymaga o wiele więcej czasu.
Nauka zdalna jest dla nas czymś nowym i zupełnie naturalne jest, że jak każda zmiana wymaga dostosowania. Naukę
w pierwszym okresie lockdownu musieliśmy zorganizować sobie sami – opanowaliśmy wówczas w trybie błyskawicznym
platformę Classroom oraz Zoom, a od września przygotowywaliśmy się do nauczania zdalnego w sposób ujednolicony dla
całej gminy. Jednak przede wszystkim musieliśmy się przestawić mentalnie na pracę bez osobistego kontaktu z uczniem.
I widzieliśmy na co dzień, jak dzielnie nasza młodzież przystosowywała się do nowego trybu pracy. Co zrobić, aby nauka
w nowych warunkach była możliwie najefektywniejsza, gdyby
jednak przyszło zmierzyć nam się z online’em po raz kolejny?
Pozytywne nastawienie. To podstawa – sam fakt, że będziemy wciąż powtarzać, jak bezsensowne jest zdalne nauczanie,
nie spowoduje nagle, że pandemia zniknie czy też że wrócimy
do szkół. Zdalne nauczanie ma swoje plusy, chociażby brak konieczności dojeżdżania do szkoły czy mniej stresu szkolnego.
O odpowiednie nastawienie dbają również szkoły – w naszym
Liceum praktycznie cała młodzież została objęta specjalistyczną pomocą psychologiczną. Część klas uczestniczyła w serii
warsztatów prowadzonych przez fundację „Jesteśmy kapitalni”,
podczas których młodzież uczyła się przede wszystkim radzić
sobie z emocjami oraz rozwijać swój potencjał i odkrywać silne
strony. Pozostałe klasy wzięły udział w warsztatach o zbliżonej
tematyce prowadzonych przez naszego psychologa szkolnego.
Właściwe wykorzystanie dostępnych narzędzi. Od września nasze liceum korzystało z platformy Microsoft Teams i zarówno uczniowie, jak i nauczyciele otrzymali bezpłatny dostęp
do Microsoft Office 365, co oznacza dostęp do takich programów, jak na przykład Word, Excel, Power Point itp. Z tych narzędzi naprawdę warto umieć korzystać i to, że młodzież była
zmuszona do większego posługiwania się nimi zaowocuje również w przyszłej pracy.
Uczciwe podejście. Ocena to tylko cyfra, która w sumie powinna mieć jedynie znaczenie informacyjne, nie powinna stanowić celu samego w sobie. Ocena informuje, jak dobrze uczeń
opanował materiał – jeśli jest nieuczciwie zdobyta, traci sens.
Sprawdzanie wiedzy to element nauczania online, który jest najtrudniejszy. W naszym Liceum staraliśmy się sprawdzać wiedzę
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uczniów na wiele różnych sposobów: większość testów, sprawdzianów i kartkówek nauczyciele przeprowadzali za pośrednictwem takich witryn, jak testportal.pl, testy.gdynianka.pl, formularze Google czy Microsoft Forms. Oczywiście założyliśmy, że
ufamy naszym uczniom, jednak to od nich samych (oraz ich rodziców) zależy, na ile ocena będzie pełniła właściwą rolę.
Odpowiednia organizacja warsztatu pracy. Zapomnijmy o udziale w lekcji przez telefon – aby mieć odpowiednio
duży ekran, na którym wszystko widać, uczeń musi korzystać
z komputera. W naszym Liceum każdy uczeń, który potrzebował sprzętu, miał możliwość pożyczyć go ze szkoły (dzięki
wsparciu gminy oraz uczestnictwu w projekcie Zdalna szkoła).
Do dyspozycji naszej młodzieży były również tablety, których w naszym Liceum jest wiele ze względu na udział szkoły
w projekcie Cyfrowa Wielkopolska. Następny niezbędny element warsztatu pracy ucznia – biurko lub stół – młody człowiek
powinien uczestniczyć w lekcji siedząc przy biurku lub stole,
ubrany (!) i gotowy do pracy. Powinien wiedzieć, że teraz jest
czas na lekcje, a leżenie w łóżku w piżamie i oglądanie jednym
okiem filmu na Netflix z pewnością nie pomoże mu skupić się
na tym, co mówi nauczyciel.
Oczywiście nie założyliśmy, że sukces nauczania zdalnego
leży jedynie po stronie ucznia i jego odpowiedniego podejścia do
pracy. Grono nauczycielskie LO TP również podjęło szereg inicjatyw, aby jak najlepiej wywiązywać się ze swoich obowiązków,
m.in. wzięliśmy udział w 15-godzinnym szkoleniu poświęconemu korzystaniu z pakietu Microsoft Office (w tym MS Teams)
oraz w 40-godzinnym szkoleniu Lekcja Enter, podczas którego
mieliśmy okazję zapoznać się z wieloma narzędziami uatrakcyjniającymi lekcje online, np. Mentimeter, Canva, e-podręczniki,
learningapps.com, Jamboard, Wordwall, Quizziz, Quizlet, Kahoot, Educaplay, a przede wszystkim tworzyć własne materiały stanowiące urozmaicenie dla zwykłej lekcji z podręcznikiem.
Poza tym okazało się, że w naszym Liceum okres nauki
zdalnej pod wieloma względami nie różnił się bardzo od nauki stacjonarnej – młodzież mimo wszystko miała możliwość brać udział w zewnętrznych konkursach, olimpiadach
i rozwijać swoje talenty, np. w ramach Debat Oksfordzkich,
konkursu Matematyka Bez Granic, Cyfrowa Klasa, Planeta i Życie, Konkursu Przyrodniczego Salamandra, Lig
Przedmiotowych, Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego
Myślenia, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego itd. Podobnie prężnie organizowaliśmy konkursy wewnątrzszkolne – np. Podróż z niemieckim w nieznane, Wiosna w obiektywie, Trzy kolory, Zielono mi... z okazji Dnia Św. Patryka.
Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową http://liceumtp.edu.pl/, jak również na nasz profil na Facebooku lub Instagramie, gdzie można zobaczyć, że mimo zdalnego nauczania
działo się u nas bardzo wiele.
Co będzie od września? Tego nikt nie jest w stanie przewidzieć, jednak wiemy jedno: przebieg i skuteczność nauki zdalnej zależy od obu stron – profesjonalizmu nauczyciela (o to dbamy cały czas) oraz nastawienia ucznia – jesteśmy przekonani,
że zarówno grono pedagogiczne Liceum Ogólnokształcącego
w Tarnowie Podgórnym, jak i młodzież w razie kolejnego roku
z nauczaniem zdalnym poradzi sobie doskonale!
~ LO TP

~ edukacja ~ sport
Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Rozpisane dzieci

K

lasa 4c przez cały rok szkolny 202/2021 tworzyła
własny blog literacki – akcja wszystkich opowiadań
umieszczona była we wspólnym fantastycznym świecie Interterry. We wrześniu każdy uczeń wymyślał własną postać: rysował ją, opisywał, umieszczał w konkretnym miejscu
dołączonej do bloga mapy. Świat szybko zaludnił się rycerzami, magami, syrenkami, wróżkami, smokami i wikingami,
a nawet mówiącymi kotami.
Dzieci szybko przywiązują się do swojego własnego bohatera, wspólny, baśniowy świat pobudza stale ich wyobraźnię
i w ten sposób o wiele przyjemniej nauczyć młodego literata
redagowania dialogów, opowiadań, opisów, a nawet zaproszeń
na uczty i turnieje czy też ogłoszeń o znalezionych skarbach.
Tym sposobem na blogu internetowym znalazło się kilkadziesiąt uczniowskich prac, a mieszkańcy Interterry zaprzyjaźniali się ze sobą, eksplorowali świat i przeżywali niesamowite
perypetie. Dla uczniów nie jest to „innowacja pedagogiczna”
i kolejne wypracowanie, tylko interesująca zabawa. Przyszłoroczna 5c zapewne nadal będzie na lekcjach języka polskiego

pytać z nadzieją: Czy będziemy dzisiaj pisać o naszych przygodach?
~ Anna Galusik - Bacik

Pobiegnij w IV edycji „Tarnovia Run”

Z

apraszamy do zapisów na IV edycję zawodów biegowych dla dzieci Tarnovia Run, które odbędą się 11 września 2021
r. Zawody zostaną przeprowadzone na bieżni lekkoatletycznej stadionu GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne, przy ul. 23
Października 34.
Dystanse biegowe (osobno chłopcy i dziewczynki):
100 m – dzieci w wieku 2-3 lat (limit 40 chłopców i 40 dziewczynek),
200 m – dzieci w wieku 4-5 lat (limit 40 chłopców i 40 dziewczynek),
400 m – dzieci w wieku 6-8 lat (limit 40 chłopców i 40 dziewczynek),
800 m – dzieci w wieku 9-10 lat (limit 40 chłopców i 40 dziewczynek),
1000 m – dzieci w wieku 11-12 lat (limit 50 chłopców, łącznie z kategorią 13-15 lat),
1000 m – dzieci w wieku 13-15 lat (limit 50 dziewczynek, łącznie z kategorią 11-12 lat).

Aby zapisać dziecko do udziału w biegu najlepiej skorzystać z linku dostępnego w wydarzeniu na Facebooku: IV edycja Tarnovia RUN 11/09/2021
~ GKS Tarnovia
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne
sierpień 2021 | sąsiadka~czytaj |
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Życie to gra

M

ieszkający w Tarnowie Podgórnym wicemistrz
świata w tańcach latynoamerykańskich, obecnie
pisarz i członek kadry narodowej w bilarda. Emil
Malanowski od dawna łamie stereotypy i zachęca innych, do
wzięcia z niego wzoru.

Ania Lis: Czym jest dla Ciebie bilard?
Emil Malanowski: Przyzwyczajeniem, bo po trzynastu latach gry wszedł mi w krew. Ostatnio tytułem pięciomiesięcznej przerwy spowodowanej pandemią uzmysłowiłem sobie
czego brakuje mi w dotychczasowej grze brakowało.
AL: Rywalizacji, ale coś czuję, że nie o nią chodzi.
EM:   Sam się zdziwiłem, bo okazało się, że nie jej akurat najmniej mi brakowało. Stęskniłem się za odizolowaniem.
Byciem samym, ze swoimi myślami. To w bilardzie bardzo
lubię, bo pomimo, że w myśl przepisów gramy z przeciwnikiem, a tak naprawdę to gramy sami ze sobą. Wtedy trenujemy
naszą psychikę.
AL: Stereotypowo pierwszą styczność z bilardem miałeś
przy piwku w barowej scenerii?
EM: Tak, to były piękne czasy studenckie. Przyjechałem
z rodzinnej Ostrołęki na studia do Warszawy i z chłopakami
fundowaliśmy sobie wypady na bilarda. Początkowo graliśmy
dla zabawy, a później w turniejach klubowych. Z upływem
czasu i poznawania bilardowego środowiska przeszedłem na
wyższy poziom i zacząłem startować w ogólnopolskich zawodach cyklu Grand Prix Polski dla osób z niepełnosprawnością.
Udział w tych rozgrywkach stał się dla mnie przepustką do
kadry Polski i wyjazdów na zawody rangi mistrzostw Europy
i świata.
AL. Gra wśród w międzynarodowych zawodach to już
zupełnie inna ranga i poziom.
EM: Dokładnie. Startując w mistrzostwach Europy mogłem
zobaczyć i zmierzyć się z zawodnikami grającymi na bardzo
wysokim poziomie. To był poważny bilard. Wszyscy zawodnicy, nie tylko ci z niepełnosprawnością traktowali bilard jak
sport. Wygrałam wówczas bodajże dwa mecze i uważam, że
był to dobry początek.
AL: Który swój start uważasz za najlepszy?
EM:  Start w mistrzostwach świata, które po raz pierwszy
w 2015 roku odbyły się w Polsce. W Kielcach, bo tam zostały
rozegrane wywalczyłem piąte miejsce. Do zdobycia medalu
zabrakło mi niewiele. Dla każdego bilardzisty jest ono o tyle
ważne, że jak dotąd w historii polskiego bilarda na zawodach
tej rangi w kat. seniorskiej został zdobyty tylko jeden medal.
AL: I apetyt na jego zdobycie pobudza coraz większą
liczbę zawodników. Od niedawna trenujesz w nowej hali
OSiR przy ZST w Tarnowie Podgórnym. Jak to się stało?
EM: Marzenie o grze w miejscowości, w której mieszkam,
spełniło się dzięki funduszom z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Polskiego Związku Bilardowego, za które kupiono mi profesjonalny stół do gry. Nieocenione wsparcie otrzymałem również od dyrektora OSiR  
Radosława Szukały, dzięki któremu mam miejsce, w którym
mogę trenować. Wcześniej trenowałem w Poznaniu w klubie
Zakręcona Bila.
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Dyrektor OSiR Radosław Szukała i Emil Malanowski

AL: Może dzięki temu ktoś połknie bakcyla bilarda i też
zacznie grać.
EM: Cieszyłbym się z tego powodu. Mam pewien pomysł
dotyczący rozpowszechniania gry w bilarda i w niedalekiej
przyszłości się nim podzielę. Bilard jest sportem indywidualnym, który możemy trenować sami. Brak w nim ograniczeń,
jest dedykowany dla każdego. Poziom akceptowalny do gry
osiąga się po trzech miesiącach trenowania. Daje on dobrą
podstawę do tego żeby chcieć coś więcej. Jak zacznie się już
dobrze grać, dobrze mierzyć i trzymać kij, to wtedy można już
wypływać na szersze wody.
AL: Jaki był Twój ostatni największy sukces sportowy?
zapytam o tegoroczne startowe plany. Czy wystartujesz
w jakichś zawodach?
EM: W ubiegłym roku pomimo trudnej sytuacji zostałem
mistrzem Polski osób z niepełnosprawnością i tym samym
pierwszą w historii osobą, która zdobyła ten tytuł startując na
wózku. W tym roku chciałbym sięgnąć po mistrzowski tytuł
dlatego z niecierpliwością wyczekuję mistrzostw Polski, które są w ogóle będą pierwszymi bilardowymi zawodami w tym
roku.
Rozmawiała: Ania Lis, OSiR

~ sport

Udany debiut

U

dany pierwszy występ w międzynarodowych zawodach zanotował Kacper Teska. Mieszkający w Tarnowie Podgórnym młody
żużlowiec reprezentujący barwy Fogo
Unii Leszno wystartował w piątej edycji
European 250cc Youth Speedway Cup,
które odbyły się 16 i 17 lipca na toruńskiej Motoarenie. Były to rozgrywki miniżużlowe dla zawodników do 16. roku
życia w kategorii pojemnościowej 250
ccm.
Zawody o Puchar Europy rozpoczęły
się w piątek i trwały dwa dni. Pierwszego dnia odbyły się dwa turnieje półfinałowe, a w sobotę wyłoniono zwycięz-

ców. W pierwszym z półfinałów Kacper
zdobył 9 pkt. i zajął 6 miejsce oraz
awansował do sobotniego finału. Zaprezentował w nim solidną formę i ostatecznie zajął 11 miejsce.
W Toruniu wystartowało trzydziestu
dwóch zawodników oraz dwóch rezerwowych z ośmiu państw. – Rywalizacja
między zawodnikami była bardzo zacięta i na wysokim poziomie. Mimo to jestem zadowolony, bo byłem w gronie
najlepszych zawodników. Będę cały czas
wyciągać wnioski ze swoich startów i…
do przodu! – napisał Kacper na swoim
facebookowym profilu.
~ Ania Lis
Kacper Teska

10 Medali

K

olejne udane starty odnotowali kręglarze z Tarnowa Podgórnego. W ostatni weekend lipca podwójne
zwycięstwo w 26. edycji kręglarskiego Pucharu Alfy

Vector Tarnowo Podgórne odnotowali gospodarze rozgrywek.
W kategorii kobiet pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Bonk,
a drugie jej klubowa koleżanka Izabela Torka. Blisko medalu
była Weronika Torka, która uplasowała się tuż za podium.
Z teamu Alfa-Vector Tarnowo Podgórne w pierwszej dziesiątce znalazły się również Dominika Zygarłowska, Marta
Strzelczak i Iwona Dziamska. W kategorii mężczyzn zwyciężył Dawid Strzelczak. Na drugim stopniu podium stanął Marcin Grzesiak, a miejsca poza nim zajęli Jarek Bonk (5) i Jakub
Cwojdziński (6).
W rozegranych tydzień później Mistrzostwach Polski Seniorów w tandemach i sprintach zawodnicy Alfy zdobyli sześć
medali. W pierwszej konkurencji złoty medal zdobył mikst
Aleksandra Bonk i Jakub Cwojdziński oraz brązowy Marta
Strzelczak i Tomek Masłowski.
W sprintach kobiet srebrny krążek wywalczył Marta Strzelczak, a brązowy Izabela Torka. W kat. mężczyzn zwyciężył
Tomek Masłowski, a drugie miejsce zajął Dawid Strzelczak.
~ Ania Lis

Najlepsi w Europie

M

amy mistrzów Europy w żeglarskiej klasie micro.
Pod koniec lipca we francuskiej miejscowości Martigues odbyły się pięciodniowe regaty, w których
o zwycięstwo walczyło trzydzieści jeden załóg, wśród których
nie mogło zabraknąć teamu z Gminy Tarnowo Podgórne. Załoga Auto Podlasie, Pure Development Saling team w składzie
Piotr Mańczak, Filadelfia Bachorz i Bartłomiej Jędrychowicz
od początku rywalizacji trzymała wysoki poziom nie pozostawiający cienia wątpliwości komu należy się mistrzowski tytuł.
W trakcie regat rozegrano dziewięć wyścigów, w tym jeden
długodystansowy.
~ Ania Lis
sierpień 2021 | sąsiadka~czytaj |
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~ turystyka

Zwierzyniec

K

to pojawia się w większości książek i bajek dla dzieci?
Oczywiście zwierzęta! Warto o tym pamiętać.  Nasi
bracia mniejsi to bez wątpienia wdzięczny obiekt obserwacji – nie tylko dla dzieci.
Wiele emocji budzą prehistoryczne zwierzęta, które dawniej
zamieszkiwały nasz kraj. Ich szczątki, takie jak kości nosorożca włochatego i potężny cios mamuta, prezentuje Muzeum
Przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach. Później warto odwiedzić pobliski DELI Park w Trzebawiu. Ustawione tam figury pozwalają lepiej uświadomić sobie
rozmiary tych wymarłych olbrzymów.
W świecie owadów
Nie ma lepszego miejsca, by poznać tajniki produkcji miodu, niż Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu. Od niedawna można tam poczuć się jak pszczoła, zaglądając do środka
ogromnego ula. Okazały model pszczoły stoi w DELI Parku.
Czeka tam również spotkanie oko w oko z modelami owadów o tak oryginalnych nazwach jak zawisak pokojowiec czy
wałkarz lipczyk, a model kozioroga dębosza pozwoli łatwiej
rozpoznać go w naturalnym siedlisku – na Dębach Rogalińskich. Innym rzadkim miłośnikiem starych drzew jest pachnica dębowa. Można się z nią zetknąć na ekspozycji Ośrodka
Edukacji Leśnej Łysy Młyn, a później spróbować odszukać
na pobliskich Dębach Marianowskich. Miłośnicy owadów
z pewnością chętnie zobaczą też egzotyczne motyle w Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie i kolekcję owadów
leśnych w Jeziorach.
Skrzydlate
Kolorowe mieszkanki egzotycznych krain można podziwiać
(a nawet samodzielnie nakarmić) w Papugarni Ara w Trzebawiu. Naukę rodzimych gatunków warto rozpocząć od wizyty
na wieży ornitologicznej przy Trzcielińskim Bagnie. Tamtejsze tablice edukacyjne ze świetnymi rysunkami pomogą rozpoznawać obserwowane ptaki – na przykład żurawia i wilgę, które stały się pierwowzorami maskotek Gminy Dopiewo. Jedną
z największych atrakcji Parku Dzieje w Murowanej Goślinie
jest widowisko z udziałem drapieżnych ptaków oraz pokazy sokolnicze. Imitacja gniazda bielika to miejsce, w którym często
fotografują się goście Łysego Młyna. Wprawne oko dostrzeże też inne ptasie akcenty: na fontannie w Obornikach (rzeźby
gołębi), na ratuszu w Kórniku (kogut), a nawet na muralach –
w Buku (orzeł) i Śremie (papierowe ptaki). Ozdobą Alei Filozofów w Wierzenicy jest rzeźba Matki Boskiej ze szczygłem,
a na ścianach Galerii Obrazów w Rogalinie wiszą Madonna ze
szpakiem, Pogrzeb ptaszka i inne płótna z ptasimi motywami.
Zwierzęta leśne
Mieszkańców naszych łąk i lasów można poznać dzięki bogatym zbiorom Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego w Uzarzewie, Leśnej Izby Edukacyjnej Puszczy Noteckiej w Dąbrówce Leśnej i muzeum w Jeziorach. Po wizycie warto
sięgnąć po Przewodnik Niedzielnego Tropiciela i ruszyć na

spotkanie z borsukiem albo bobrem na jednej z wielu ścieżek
dydaktycznych np. na Bobrowym Szlaku.
Podaj łapę
Jednym z najpopularniejszych miejsc, w których czworonożni (i nie tylko) przyjaciele czekają na dziecięce odwiedziny, jest Traperska Osada. W chłodniejszych miesiącach można
tu wybrać się na przejażdżkę psim zaprzęgiem, a latem – na
wycieczkę konną. Dla miłośników koni obowiązkowym punktem programu powinna być wycieczka do zagrody koników
polskich na ścieżce przyrodniczej w dolinie Kończaka. W Konarskim koło Kórnika działa Kawka Centrum Turystyki i Edukacji z kurami, kaczkami, królikami, świnią i kozą, mieszkającymi obok zabytkowej szkoły. Mieszkańcami Parku Dzieje są
króliki, a także owce – występujące w widowiskach i w pokazach psów pasterskich. Spore stado owiec mieszka też w Majątku Rogalin skąd co roku wędruje na Łęgi Rogalińskie, by
spędzić tam prawdziwe lato na wypasie.
Szczypta egzotyki
Wizyta w Śremskim Zoo to okazja do spotkania z przybyszami z dalekich stron: mundżakiem chińskim, emu, skunksem, walabią benetta i alpaką. Właśnie alpaki stały się ostatnio
popularnymi zwierzętami hodowlanymi. Ich łagodny charakter sprawia, że są wykorzystywane w zajęciach z dziećmi
w Jaśkowej Dolinie w Mielnie, Ranczo Alpaka w Boduszewie, Jo-Alpa w Lusowie, Gościńcu Marzymięta w Czmońcu, Żernickiej Zagrodzie w Żernikach oraz DELI Parku, gdzie
mieszkają razem z kozami, osłami, owcami oraz lemurami.
Listę zwierząt egzotycznych uzupełniają eksponaty aligatorów, muszle, rozgwiazdy i… żywa pirania w Muzeum Fiedlera. Trzeba również uwzględnić figury czerwonaków zdobiące
kąpielisko AKWEN Tropicana w Owińskach, zebry i słonie
w Tarnowskich Termach oraz… sympatycznego lwa Tarnusia, bohatera gry terenowej w Tarnowie Podgórnym.
~ Piotr Basiński
Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna

„Turystyczne PLOTki”: w ramach cyklu wspólnie z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną (PLOT)
przybliżamy nasze atrakcje i ofertę naszych sąsiadów, by zachęcić do mikroturystyki – samodzielnego zwiedzania najbliższej okolicy i poznawania mniej lub bardziej znanych turystycznych perełek okolic Poznania.
Kolejne teksty cyklu ukażą się równolegle na łamach informatorów samorządowych 12 gmin członkowskich
PLOT, w Naszym Głosie Poznańskim oraz w Prasowej Powiatowej 17.
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Rankingowa plażówka

T

urniej siatkówki plażowej wznowionych rozgrywek
Rankingu Sołectw Gminy Tarnowo Podgórne wygrało Tarnowo Podgórne. Drugie miejsce zajęło Sołectwo
Przeźmierowo, a trzecie na podium uplasował Sołectwo Góra.
W turnieju rozegranym 18 lipca na plaży miejsca 4-7 zajęły
kolejno: Lusowo, Ceradz Kościelny, Sierosław, Jankowice.
W klasyfikacji generalnej Rankingu po trzech konkurencjach
prowadzi Sołectwo Przeźmierowo (43 pkt.). Drugie miejsce
zajmuje Sołectwo Lusowo (42), a trzecie Sołectwo Sierosław.
Miejsca 4-11 zajmują: Sołectwo Tarnowo Podgórne (31), Jankowice (25), Sady (23), Sołectwo Lusówko (16), Góra (14),
Rumianek (13) oraz ex aequo Sołectwo Ceradz Kościelny
i Wysogotowo (12). Kolejną rankingowy turniej w tenisie stołowym odbędzie się we wrześniu.
~ Ania Lis

Gieksiaki na obozie
w Buczu

8

sierpnia kilkudziesięciu młodych zawodników i zawodniczek pojechało na
obóz sportowy organizowany przez klub GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne.
Zgrupowanie trwało do soboty, 14 sierpnia. Celem głównym było przygotowanie do nadchodzącego sezonu. Obok trenerów piłki nożnej, przygotowaniem motorycznym i szybkościowym, zajmował się zawodnik sekcji LA GKS Tarnovia Bartosz Zieliński. Wszyscy uczestnicy obozu podnieśli swój poziom sportowy, dzięki
czemu będą osiągali lepsze wyniki w rozgrywkach ligowych.
Fotorelacja dostępna jest na FB: @gkstarnovia.oficjalna
~ GKS Tarnovia
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Odmłodzona GIEKSA

Z

espół seniorów w nowym sezonie przeszedł gruntowną przebudowę. Przewietrzenie szatni pozwoliło odmłodzić zespół (średnia wieku 22 lata) i jednocześnie zmusiło trenera Najtkowskego na pracę od początku odnośnie wcielenia
strategii gry. Niestety przerwa między sezonami była bardzo krótka, co ograniczyło
czas na skompletowanie nowej kadry i przygotowanie do sezonu. Rundę jesienną
traktujemy jako przejściowy z racji wspomnianej przebudowy, gdyż musimy skupić
się przede wszystkim na zgraniu zespołu. Pierwsze dwa mecze były meczami wyjazdowymi, każdy z nich był bardzo wyrównany i głównie brak zgrania był powodem nikłych porażek: z Wartą Międzychód jedną bramką, z Unią Swarzędz dwoma.
Należy zwrócić uwagę, że szczególnie w meczu z Unią przez większą część meczu
przeważała Gieksa. Śmiało można spodziewać się po tym zespole coraz lepszych
wyników, szczególnie, że potencjał wielu zawodników jest ogromny. Na wszystkie
mecze domowe (i nie tylko!) serdecznie zapraszamy. Odwiedzajcie nasz fanpage
aby zobaczyć naszą nową kadrę.
Najbliższe mecze:
14 sierpnia, godz. 17.00 GKS Tarnovia vs Obra 1912 Kościan
21 sierpnia, godz. 15.00 ŁKS Gołuchów vs GKS Tarnovia
28 sierpnia, godz. 17.00 GKS Tarnovia vs KKS 1925 II Kalisz
FB: @gkstarnovia.oficjalna
~ GKS Tarnovia
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Bartosz Zieliński

Sekcja LA GKS
Tarnovia na
Młodzieżowych
Mistrzostwach
Polski

W

dniach 24-25 lipca w Suwałkach odbyły się Młodzieżowe Mistrzostwa Polski.
Z bardzo dobrej strony zaprezentował
się zawodnik Sekcji Lekkoatletycznej
klubu GKS Tarnovia Bartosz Zieliński.
W biegu na 100 m zajął siódme miejsce,
a w finale na 200 m wywalczył czwartą
pozycję (do medalu brakowało niewiele).
~ GKS Tarnovia
sierpień 2021 | sąsiadka~czytaj |
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~ ogłoszenia
WZP.6721.21.2018 (WZP.6721.8.2017)

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Przeźmierowie pomiędzy ulicami: Kościelną, Modrzewiową, Kwiatową i Akacjową.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz. U.
z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283) zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Przeźmierowie pomiędzy ulicami: Kościelną, Modrzewiową, Kwiatową i Akacjową wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 27 sierpnia 2021 r. do 24 września
2021 r.
W związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu drogą telefoniczną (tel. 61-8959-230) lub drogą elektroniczną, po
uprzednim wysłaniu prośby na adres: wzp@tarnowo-podgorne.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Tarnowo Podgórne, pod adresem: http://bip2.tarnowo-podgorne.pl.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, odbędzie się w dniu 20 września 2021 r. w siedzibie
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnymo godz.15:00.
W związku ze stanem epidemii, dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się za pomocą środków porozumiewania się na odległośćz możliwością zabierania głosu, zadawania 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 przeglądarki internetowej
– szczegółowy link do dyskusji zostanie zamieszczony w BIP Gminy Tarnowo Podgórnew zakładce „Planowanie przestrzenne / Ogłoszenia
w sprawie planów miejscowych oraz studium”, co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem dyskusji.
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 700
z późn. zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą
zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2021 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
WZP.6721.7.2020

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 24 i 11/31
przy ul. Krętej w Sierosławiu.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz. U.
z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283) zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 24 i 11/31 przy ul.
Krętej w Sierosławiu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 27 sierpnia 2021 r. do 24 września 2021 r.
W związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu drogą telefoniczną (tel. 61-8959-230) lub drogą elektroniczną, po
uprzednim wysłaniu prośby na adres: wzp@tarnowo-podgorne.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Tarnowo Podgórne, pod adresem: http://bip2.tarnowo-podgorne.pl.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, odbędzie się w dniu 13 września 2021 r. w siedzibie
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnymo godz.15:00.
W związku ze stanem epidemii, dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się za pomocą środków porozumiewania się na odległośćz możliwością zabierania głosu, zadawania 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 przeglądarki internetowej
– szczegółowy link do dyskusji zostanie zamieszczony w BIP Gminy Tarnowo Podgórnew zakładce „Planowanie przestrzenne / Ogłoszenia
w sprawie planów miejscowych oraz studium”, co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem dyskusji.
     Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 700
z późn. zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą
zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2021 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tarnowo Podgórne, reprezentowana przez Wójta, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne; Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@tarnowo-podgorne.pl;
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: http://bip.tarnowo-podgorne.pl/tarnowo/biuletyn-informacji-publicznej/ochrona-danych-osobowych.html
oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: http://www.tarnowo-podgorne.pl/wazne/ochrona-danych-osobowych/
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~ sport

Kolejne zawody BJJ
w Tarnowie Podgórnym

W

imieniu TAGA COMPETITION serdecznie zapraszamy na turniej Copa Poland Gi /
NO GI, który odbędzie się 2 października.
W kategorii Adult, Elita GI kobiety i mężczyźni nagrody
pieniężne: 1000zł, 500zł, 200 zł ufundowała firma Tfp Grafika. W formule NO Gi nagrodę dla zwycięzcy 1000 zł, ufundowała firma Pit Bull West Coast.

Koszulka Pit Bull dla każdego uczestnika zawodów.
Zapraszamy do obserwowania naszego profilu na FB.   Już 
niebawem poinformujemy Was o kolejnych naszych poczynaniach Organizatorami wydarzenia są Tarnovia Fight Club
i Gameness Team. Zapraszamy!  
~ GKS Tarnovia

Złap mnie, jeśli potrafisz

Z

a nami cztery (niepełne) kolejki jubileuszowego, dziesiątego sezonu Tartan League. Hasłem przewodnim
kampanii 2021 jest… „pogoń” i wcale nie chodzi tu
o niezbyt lubianą w Wielkopolsce drużynę ze Szczecina.
Na początku warto określić kto kogo lub kto za czym goni.
Tu zarówno w roli łowcy jak i ofiary można postawić zespół
broniący Mistrzostwa, czyli Galacticos TP. Niebiesko-biali
chcą, jako pierwsi w historii Tartan League, zdobyć trzeci tytuł z rzędu, natomiast reszta stawki celuje w przejęcie korony.
Jak zatem wygląda ta wielka gonitwa na niespełna półmetku?
Układ tabeli po pierwszych 4 kolejkach Tartan League 2021
sprawił, że bukmacherzy już mają swoich faworytów.
Rozpędzony po szalonej, finałowej rundzie sezonu 2020,
zakończonej Mistrzostwem, zespół Galacticos TP przewodzi
stawce z kompletem punktów. Mimo bardzo dobrze wyglądających statystyk, szczególnie w defensywie, warto zauważyć, że 2 z 4 wygranych meczów obrońcy tytułu rozstrzygnęli
w doliczonym czasie gry.
Za ich plecami słychać ryk wygłodniałych Lwów, polujących na trofeum. Po 4 kolejkach tracą 3 punkty do lidera, po
porażce właśnie w meczu z Galacticos TP.
O trzecie miejsce zagrają (w zaległym spotkaniu  4 kolejki)  
Pavilon oraz Dynamo Wschód. Stawką tego meczu jest „zabranie się z ucieczką”.

Na piątej pozycji  9Trefl, która będąc w tej chwili zarówno
najlepszym atakiem jak i najgorszą obroną ligi, może śmiało
dostać łatkę drużyny grającej „wesoły football”.
Stawkę zamyka Sporting, będący najgorszą drużyną w ataku. Jednak jak już wiele razy się przekonaliśmy, szczególnie
w Tartan League, „prawdziwych mężczyzn poznaje się nie po
tym jak zaczynają, ale jak kończą”.
Zapraszamy do śledzenia Tartan League na stronie facebookowej oraz stronie internetowej
www.tartanleague.ligspace.pl

sierpień 2021 | sąsiadka~czytaj |

49

~ rekreacja

Pole golfowe w Tarnowie Podgórnym
to ekologiczna inwestycja

P

ełnowymiarowe pole golfowe w Tarnowie Podgórnym
będzie pierwszym takim obiektem w Wielkopolsce.
W całej Polsce dotychczas powstało 69 ośrodków, które
umożliwiają pasjonatom tego sportu rozwijanie swoich umiejętności. O powodzeniu tej dyscypliny sportowej w naszym
kraju świadczą między innymi zawody organizowane przez
kluby golfowe. Tylko w sierpniu rozegranych zostanie ponad
120 turniejów w pięknych okolicznościach przyrody. Pola golfowe jak żadne inne obiekty sportowe są ściśle związane ze
środowiskiem przyrodniczym i krajobrazem. Czy jest to jednoznaczne z byciem eko?
Soczysta zieleń trawy, stawy, drzewa, naturalne wzniesienia
– to zobaczymy na każdym polu golfowym. Jednak inwestycja
w Tarnowie Podgórnym jest wyjątkowa – to jeden z najbardziej ekologicznych projektów nie tylko w Polsce, ale w całej
Europie Środkowo-Wschodniej.
Nawadnianie pola golfowego a obawy mieszkańców
Pole Black Water Links w Tarnowie Podgórnym wpłynie na
zwiększenie znaczenia i prestiżu Gminy Tarnowo Podgórne,
będzie też jednym z pól o najbogatszej infrastrukturze, utrzymywanym w zgodzie z ekologią. Jest polem zaprojektowanym
całkowicie od zera z pełnym poszanowaniem środowiska naturalnego.
– Docierają do nas głosy mieszkańców Gminy, którzy obawiają się, że zużycie wody, która będzie wykorzystana przy
utrzymaniu naszego pola, sprawi, że zabraknie im wody w gospodarstwach domowych. Faktem jest, że pola golfowe zużywają ogromne ilości wody – od 800 do nawet 1500 metrów
sześciennych dziennie w sezonie późnowiosennym, letnim
i wczesnojesiennym. Nasze pole będzie jednak pod tym względem samowystarczalne. Black Water Links będzie pierwszym
w kraju i jednym z pierwszych w Europie Środowo-Wschodniej polem podlewanym „szarą wodą”, czyli wodą odzyskaną
i wyczyszczoną w Tarnowskiej Gospodarce Komunalnej. Będzie ona pochodziła z oddalonej o 900 metrów oczyszczalni
ścieków w Tarnowie Podgórnym. „Szara woda” nie nadaje się
do picia ani do kąpieli, ale z powodzeniem można wykorzy-
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stywać ją do nawadniania. To oznacza, że mieszkańcy Gminy
mogą być spokojni – nie czerpiemy wody z tego samego ujęcia
– tłumaczy Waldemar Rumiński, dyrektor zarządzający Black
Water Links.
Prąd z farmy fotowoltaicznej
Właściciele pola golfowego znaleźli też sposób na pozyskanie prądu potrzebnego do obsługi obiektu. Będzie on pochodził z własnej farmy fotowoltaicznej, która powstaje przy
polu. – Nie będziemy dodatkowo obciążać elektrowni. Z naszego powodu nie będzie ona zwiększać spalania węgla. Prąd
z paneli fotowoltaicznych pozwoli zadbać o dobrą jakość powietrza i być samowystarczalnym – mówi Rumiński, Black
Water Links.
Pola uprawne w sąsiedztwie pola golfowego
W pola golfowe najczęściej przekształcane są obszary rolnicze i tereny poprzemysłowe, zdegradowane. Obiekty te są
tworzone na obszarze wielkości średnio 50-60 ha, przy czym
25-40% powierzchni wyłączona jest z działalności golfowej. Dlatego tereny te mogą w znaczący sposób przyczynić
się do ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu. Pole
golfowe Black Water Links będzie znajdowało się w miejscu
pól uprawnych na których rosła kukurydza, którą kilka razy
w roku nawożono kompleksowymi mieszankami potasu oraz
fosforu a także azotu. Zakładając nawożenie chemiczne dla
pól golfowych poziom użycia z pewnością nie będzie w większym stopniu szkodził okolicznemu gruntowi i wodom gruntowym.
– Mogę zapewnić, że Black Water Links nie wpłynie negatywnie na obecną sytuację ekologiczną gminy. Trzeba też pamiętać, że pole golfowe jest w bezpośrednim sąsiedztwie kompostownika gminnego, sortowni śmieci i zrekultywowanego
wysypiska śmieci, które mają zdecydowanie większy wpływ na

~ i na koniec
Rodzinie,Przyjaciołom,Sąsiadom i Znajomym,
którzy w tak bolesnych i trudnych dla nas chwilach
dzielili z nami smutek i ogromny żal, okazali wiele serca
i życzliwości oraz uczestniczyli we mszy świętej
i ceremonii pogrzebowej

Ś.P. Janiny Janasik

Z dużym żalem żegnamy naszego kolegę

Brata Stanisława Sochę
Rodzinie składamy wyrazy szczerego współczucia
Bracia i Siostry z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
Tarnowo Podgórne

Pani Bożenie Kijanowskiej
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Męża

serdeczne podziękowania składa

składają
dyrekcja oraz pracownicy Przedszkola „Pod Wesołą
Chmurką” w Tarnowie Podgórnym

Mąż z Rodziną

Pragniemy podziękować wszystkim , którzy w tych trudnych
chwilach tak licznie uczestniczyli w ceremoni pogrzebowej
naszego kochanego męża i ojca

Ś.P. Leszka Majewicza
Dziękujemy
Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne Panu Tadeuszowi Czajka,
Pani Ewie Noszczyńskiej Szkurat, Pani Krystynie Semba,
Radzie Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne, Klubom Seniora,
Pani dyr. Pałacu w Jankowicach, Towarzystwu Pamięci
Generała Józefa Dowbora Muścickiego w Lusowie,
Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Tarnowie Podgórnym zarządowi, studentkom i studentom oraz sąsiadom i znajomym.
Serdeczne podziękowania kierujemy do zastępcy Komendanta
Głównego, emerytowanego Komendanta Wojewódzkiego,
emerytowanego Komendanta Miejskiego,
KRP Poznań Grunwald i wszystkim za dobre słowo,
uczestnictwo i pomoc w zorganizowaniu ostatniej drogi.

Gabinet Weterynaryjny „WolVet”
lek. wet. Michał Woliński

Pełen zakres usług, USG, EKG, RTG
badanie krwi, endoskop
www.wolvet.com

tel. 604 078 665, ul. Leśna 36, Kaźmierz
Prosimy o telefoniczne umawianie wizyt.

Pani Natalii Socha
wyrazy współczucia z
powodu śmierci OJCA

Stanisława

PSYCHOLOG
ASERTYWNOŚĆ

składają

Gorońscy, Rumianek

Dorota Majewicz z Piotrem

pn-pt 1000-1700, sob. 1000-1200

Serdecznie dziękujemy
rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, koleżankom i kolegom,
znajomym oraz delegacjom z zakładu pracy
za pamięć, KWIATY i intencje mszalne, za modlitwę
i za to, że byliście i uczestniczyliście w pożegnaniu
mojej ukochanej żony Ś.P. Marleny
Dziękujemy,
mama, mąż oraz synowie Tomek i Mateusz

Zapraszamy

www.malgorzataremlein.pl
tel. 660 140 488

Poszukuję bardzo miłej, ciepłej, empatycznej i dobrej Pani
do lekkiej opieki nad starszym,
chodzącym Panem (wiek ok. 80
lat) w tym utrzymanie czystości
części domu, przygotowywanie lekkostrawnych posiłków.
Preferowane 7 godzin dziennie,
wolne niedziele.
tel.: 661-340-230

Firma z Przezmierowa
zatrudni emeryta
na ¼ etatu
do prac
magazynow
-porządkowych.
Tel.: 61 6525175

otaczające środowisko – mówi Tomasz Zembrowski, dyrektor
sportowy Black Water Links.
Ten wyjątkowy obiekt zostanie w pełni oddany do użytku
w 2022 r. ale już 7 sierpnia na zaprzyjaźnionym obiekcie – Gradi GC w Brzeźnie odbędą się Otwarte Mistrzostwa Black Water Links. Turniej ma charakter otwarty, co oznacza, że mogą
w nim startować golfiści zarówno zrzeszeni w stowarzyszeniu
BLW, jak i reprezentujące inne kluby. Około 80 golfistów i golfistek będzie walczyło o tytuł Mistrza BWL, Mistrzyni BWL
i Mistrza Juniorów BWL.
~ BWL
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AMICUS COGNOSCITUR
AMORE, MORE, ORE, RE

Wszystkim przyjaciołom, kolegom i koleżankom,
nauczycielom, uczniom, ich rodzicom, wszystkim tarnowianom
uczestniczącym we mszy świętej, ceremonii pogrzebowej i ostatniej drodze
śp Teresy Rzącowej
Za pomoc i wsparcie w tych trudnych chwilach, za modlitwy,
złożone wieńce i kwiaty - dziękuję z całego serca
.
W.B.
Na każdym miejscu i o każdej dobie,
Gdziem z Tobą płakał, gdziem się z Tobą bawił,
Zawsze i wszędzie będę ja przy Tobie,
bom wszędzie cząstkę swej duszy zostawił.

Przedszkole Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku

Tarnowskie Termy

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Pomoc nauczyciela

Okres zatrudnienia: wrzesień 2021
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę
Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo (cały etat)
Kontakt: 607 435 456, wicedyrektor@przedszkole-lusowko.pl
•

DAM PRACĘ

• Kierowcę C+E kraj, zatrudnię, 609
659 932
• Potrzebne osoby do zbioru śliwek.
Sad w okolicach Tarnowa Podgórnego. Zbiór od 20.08. do końca września. Kontakt: 607 35 50 35, 517 553
033
• Firma sprzątająca zatrudni panie
do sprzątania biur, domów prywatnych i mieszkań w Przeźmierowie i
okolicach. Wymagane doświadczenie i dokładność. Tel. 603 635 878 po
16.00.

SZUKAM PRACY
• Podejmę się prac ogrodniczych, tel.
503 008 671
• Szukam pracy, wykonam prace ogrodowe, potnę drzewo 667 069 745
• Emeryt złota rączka wykona różne
prace remontowe tel. 609 697 398
• Kierowca kat C (doświadczenie wywrotka), emeryt szuka pracy 694 043
808
• Zaopiekuję się osobą starszą
w Przeźmierowie. Mam doświadczenie 530 109 670

poszukują kandydatów na stanowiska:
- kierownik ds. eksploatacyjnych
- technik konserwator.
Więcej informacji na: tarnowskie-termy.pl
lub w biurze spółki.

Firma Budowlana KKMB
zatrudni:
murarzy oraz pomocnika

Wydawca: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne.
Zespół Redakcyjny: Agnieszka Rzeźnik (red. naczelna), Karina
Biała, Anna Lis, Ewa Noszczyńska-Szkurat, Grzegorz Leonhard,
Artur Szeląg.

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

Redakcja zastrzega sobie prawo skrótu i adjustacji tekstów, za
treść ogłoszeń nie odpowiada. Redakcja nie zwraca dostarczonych materiałów!

Propozycje artykułów, ogłoszenia i reklamy przyjmują:
	Wydawnictwo – studioPROJEKT – Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, tel. 61 8161 159, biuro@pwprojekt.pl
	Biuro Ogłoszeń RESO – Przeźmierowo, ul. Poznańska 17,
tel. 604 372 440, biuro.ogloszen.reso@wp.pl
Sklep „Dobre Okna” – Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A
Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma.
Okładka: fot. Łukasz Duda

Adres: 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115 (budynek
Urzędu Gminy) tel. 61 8959 264, redakcja@tarnowo-podgorne.pl
Skład i druk: studioPROJEKT – 62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, e-mail: biuro@pwprojekt.pl
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CZYSZCZENIE
dachówki

elewacji

(+ malowanie)

kostki bruk.
wykładzin
dywanów
foteli
603 635 878

Eko Dom 21

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

Nowe instalacje
Modernizacja i remont
Usuwanie usterek
Pomiary
tel. 691 494 447

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

tel. 694 99 88 21

Moskitiery Rolety Markizy
Sprzedaż – Montaż – Naprawa

Naprawy pogwarancyjne produktów innych firm
Tel.

Szukam do wynajęcia mieszkania
lub części domu z oddzielnym
wejściem dla 1 osoby

Tel. 501 950 796

BRUKARSTWO
KOMPLEKSOWO

SOLIDNIE
514 676 041

512 755 995

www.izmark.pl

SPRZEDAŻ ŚLIWEK
PROSTO
Z SADU
Kontakt

tel. 517 553 033
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WESELA • IMPREZY RODZINNE
~ reklamy

+48 605 320 413, ul. Zachodnia 3, TP
www.bankietowastrzelnica.pl

GARNITURY - MARYNARKI - SPODNIE - KOSZULE - KURTKI - BUTY

SALON
MODY
MĘSKIEJ
TARNOWO PODGÓRNE
UL. POZNAŃSKA 100B
KOM. 697 703 200
CZYNNE:
PN-PT 11-18, SOB 10-14

SZEROKI ASORTYMENT ODZIEŻY MĘSKIEJ W ATRAKCYJNYCH CENACH

Drzewa
i krzewy ozdobne
Artykuły
ogrodnicze
www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45
tel. 601 850 706

POMOC
DROGOWA

24h

Podnośniki
koszowe

tel. 608 443 604
MaciejGotuje.pl

www.malgorzataremlein.pl

DOMOWY CHLEB
NA ZAKWASIE
żytni
żytni z ziarnami

660 140 488

Sprzedam 4 paczki pieluch dla dorosłych roz.3. 3 paczki dziennych
i 1 nocna. 50 zł za paczkę, 180 zł
przy zakupie 4. Odbiór w Baranowie.

600 384 222
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MALOWANIE
UKŁADANIE PŁYTEK
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

TEL: 537

700 281

DOBRA JAKOŚĆ + NISKA CENA

US¸UGI POGRZEBOWE

606 820 060

PSYCHOLOG

ZABURZENIA LĘKOWE

USŁUGI
REMONTOWE

... i Piecze Chleb

Zadzwoń i zamów!
zamowienia@maciejgotuje.pl
Dowóz na terenie Przeźmierowa i okolic.

TRUMNY, URNY
KREMACJE, EKSHUMACJE
KRZY˚E, NAPISY, TABLICZKI
OBUDOWY DO GROBU
ZASI¸KI POGRZEBOWE
NAGROBKI
CH¸ODNIA
ORGANIZACJA CEREMONII POGRZEBOWYCH
NA WSZYSTKICH CMENTARZACH
PRZEWÓZ ZMARŁYCH
W KRAJU I ZAGRANICĄ

Tarnowo Podg., ul. Poznańska 91
tel. 61 814 66 65, 503 053 585
504 453 567

www.uslugipogrzebowe-oaza.pl

~ reklamy
PEDIATRA - PULMONOLOG
spec.med. rodzinnej

3D
GINEKOLOG USG
dopochwowe
piersi
POŁOŻNIK

LUSÓWKO, Wiązowa 16

dr EWA CIEŚLAK

• od poniedziałku do soboty •

Spirometria i EKG

tel. 603-137-270
61 8147-826
www.drstankiewicz.pl

PROTEZY ZĘBOWE
EKSPRESOWA NAPRAWA
CZYSZCZENIE
NOWOCZESNE PROTEZY
ELASTYCZNE

PRACOWNIA KAŹMIERZ
TEL. 535 900 848

STOMATOLOGIA
ORTODONCJA
IMPLANTY
Tarnowo Podgórne, Plac Margaretek 16/1

Poznań, ul. Szronowa 14 (Świt)
Pn, śr, czw, pt 17.00 - 18.30

601 71 00 55
PRACOWNIA TECHNIKI

DENTYSTYCZNEJ

PROTEZY ZĘBOWE
• NAPRAWA
• WYKONANIE
PRZEŹMIEROWO
ul. Krótka 14
tel. 606 261 239, 61 670 09 28

specjalista protetyk

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

PORADNIA
USŁUGI
DIETETYCZNA
BRUKARSKIE
• układanie
kostki brukowej
• granitu
• płyt gresowych
• odwodnienia

dr hab. Magdalena
Człapka-Matyasik
Profesjonalne doradztwo żywieniowe
dla dzieci i dorosłych, zdrowych
i w chorobach metabolicznych

tel. 537 700 281

KÄRCHER

TWÓJ DOMOWY
FACHOWIEC

Pranie oraz czyszczenie
dywanów, wykładzin,
mebli tapicerowanych

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy

609 036 745

tel. 606 160 504

szybko • czysto • solidnie
tel.: 667 706 513
e-mail: skot1972@wp.pl

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

Sierosław

Pogotowie Krawieckie

Wszywanie zamków • Przeróbki i naprawa odzieży
Prasowanie odzieży, pościeli, ręczników
ul. Poznańska 62a, Tarnowo Podg.

tel. 693 721 394, 600 216 964
PRALNIA CHEMICZNA Czynne: pon- pt 9.00-17.00

Hala+biura-1164m2,
działka 2704m2,
2 bramy, ogrzewana,
klimatyzacja

692-991-852
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OGRODY

• wertykulacje
• pielęgnacje
• modernizacje
tel. 509 847 494

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

MALOWANIE OKNA I DRZWI

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

Godziny otwarcia
Pn.-Pt. 900-1700
Sobota 900-1400

25 lat doświadczenia
solidnie, niska cena

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.

604 345 047

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce
naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.
Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

696 017 449
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych
(sklepowych, gastronomicznych)

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

WIST513 035 741
kom.

Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 41

www.wist.poznan.pl

HIT!!! RABAT NA
MOSKITIERY!

MYCIE OKIEN
Eko Dom 21

www.ekodom21.pl

603 635 878

Profesjonalne i kompleksowe

SPRZĄTANIE
biur

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA „LORWET”

Napachanie, ul. Poznańska 10 (koło szkoły)
Czynne: pon. - pt. 10.00 - 20.00, sobota 12.00 - 15.00
lek. wet. Cezary Lorkiewicz
tel. 602 608 892
lek. wet. Łukasz Lorkiewicz
tel. 694 064 288

domów

Zapraszamy
do salonu
pielęgnacji psów
PSIGROOM:
• strzyżenie • trymowanie • kąpiele •
• pielęgnacja oczu, uszu •
• obcinanie pazurów • wyczesywanie •
Zapewniamy indywidualne podejście do każdego psa

Małgorzata Cichocka, ul. Kwiatowa 5, Sady

tel. 500 001 119

Gabinet Weterynaryjny
WIZYTY DOMOWE

www.krfoto.pl
• Reportaże
605 188 010
• Kursy fotografii kxrx@wp.pl
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ul. Spokojna 9, 62-081 Baranowo
tel. 601 219 164, 605 822 818
fax. 61 814 10 09
agarbaranowo@e-agar.pl

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

- chirurg -

GODZINY PRZYJĘĆ:
poniedziałek-piątek
9 - 12, 16 - 19
sobota 10 - 14

wizyty domowe

62-081 Przeźmierowo

ul. Kwiatowa 23

tel. 61 814 11 62, 609 330 204

• DOCIEPLANIE
• ELEWACJE
• NIDA
• KOSTKA BRUKOWA
• UKŁADANIE PŁYTEK
CERAMICZNYCH
• INNE PRACE
WYKOŃCZENIOWE
TARNOWO PODGÓRNE
UL. ROLNA 8

600 45 37 27

kom. 602 659 208
HURT - DETAL

Sklep
no
e
prz niesio19
ą
n
na Leś

NA WSZYSTKIE
OPRAWKI

61 8154 813, 530 769 270 www.gkcosmetics.pl

Przeźmierowo, Leśna 19, pon - pt 9.00 - 18.00

SKORZYSTAJ Z PROMOCJI
Tysiące najnowszych modeli okularów
1+1, -50% na oprawki, rabat na okulary progresywne i przeciwsłoneczne

Umów się na
Telefonicznie lub na stronie: visionoptyk.pl/rezerwacja

696 696 332
UL. SZKOLNA 2B, ROKIETNICA
Godziny otwarcia: PN.-ŚR.: 10.00-18.00, CZW.: 12.00-20.00,
PT.: 10.00-18.00, SB.: 10.00-13.00
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HYDRO FOB

CHIŃSKIE CENTRUM HANDLOWE

Kompleksowe osuszanie budynków

• izolacje przeciw wilociowe
• izolacje przeciw wodne
• naprawa powłok izolacyjnych
• doractwo techniczne
• iniekcja
• systemy wentylacji
• odgrzybianie ścian
• drenaże
tel. 609 270 132

michal-hydro-fob@wp.pl

Tarnowo Podgórne, Poznańska 40D

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do soboty 9.00-19.00
NISKIE CENY!
DOBRA JAKOŚĆ!
DUŻY WYBÓR!

ZAPRASZAMY!
PROJEKTY BUDOWLANE - ARCHITEKTONICZNE
601 726 802

arx.org.pl

DOMY - FIRMY - GARAŻE - HALE -MODERNIZACJE

BIURO RACHUNKOWO-KSIĘGOWE
Kompleksowa obsługa księgowa - ZUS - Płace
Również w j. angielskim • Rozliczenie roczne PIT
Zasiłki zagraniczne • Zwrot podatków zagranicznych

WELTEN

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

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

DRZEWA

wycinanie i przycinanie
tel. 608 443 604

INSTALACJE

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

OKNA • ROLETY

• nowe instalacje
• przeróbki
• remonty

665 356 318

535 867 490

NAPRAWA
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OrCal

BIURO RACHUNKOWE

KAIZEN

ODKWASZA • UŻYŹNIA • ODŻYWIA

• BEZPŁATNA POMOC PRZY
ZAKŁADANIU DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ •

BARANOWO, UL. SŁONECZNA 12
TEL. 667 117 377
WWW.BIURO-KAIZEN.PL

Sprzedaż wapna

organiczno-mineralnego

• wzrost pH o 1 punkt w 3 miesiące
• uzdrawianie gleby poprzez neutralizowanie
metali ciężkich
• big bag 1 T lub luz
• tylko 1 tona na 1 ha!

• USŁUGI KSIĘGOWE
• OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA •

PIERWSZY MIESIĄC
OBSŁUGI 50% RABATU!

®

tel. 790 253 327

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI
POJAZDÓW Z MYJNIĄ
W KAŹMIERZU
PRZY PRZEGLĄDZIE MYJNIA LUB UPOMINEK ZA 1 ZŁ!

Posiadamy w ofercie
wysokiej jakosci pelet drzewny
do kotłów CO.
Szczegółowe informacje
pod numerem telefonu :

61 814 63 34

numer wewnętrzny 1

Wierzbowa 2A, 62-080 Tarnowo Podgórne

GODZINY OTWARCIA:
PON. - PT.: 07:00 - 19.00
SOB.: 07:00 - 14:00

UL. POZNAŃSKA, 64-530 KAŹMIERZ
(WYLOT NA TARNOWO PODGÓRNE)
TEL. 695 118 623, BIURO@OSKPKAZMIERZ.PL
WWW.OSKPKAZMIERZ.PL
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