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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

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
61 814 69 52

Muzeum Powstańców Wielkopolskich
w Lusowie

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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Szanowni Państwo!
Oburzenie z powodu tak drastycznych podwyżek
cen gazu nie słabnie. Odbył się społeczny protest
mieszkańców, cały czas pracuje Ogólnopolski Komitet Protestacyjny. Na łamach gazety przedstawiamy relację na ten temat.
Bardzo dziękujemy za wspólne świętowanie niepodległości – na pewno każdy znalazł coś dla siebie:
było i podniośle, i sportowo, i harcersko, a zwieńczeniem gminnych obchodów był fantastyczny, jubileuszowy koncert Zespołu Pieśni i Tańca Lusowiacy, który obchodził 25-lecie istnienia (fotorelacja
z gminnych wydarzeń na ostatniej stronie).
Wytrwale namawiamy Państwa do zadbania
o swoje zdrowie – dlatego w tym numerze przypominamy również zasady m.in. szczepień przeciwko
COVID-19 i grypie.
Pozdrawiam serdecznie
~ Agnieszka Rzeźnik, Redaktor naczelna

Oddaj KREW

S

towarzyszenie Dar Serc organizuje kolejną akcję honorowego krwiodawstwa, która odbędzie się w sobotę, 20
listopada. Wszystkich chętnych zapraszamy do Szkoły
Podstawowej nr 1 w Tarnowie Podgórnym przy ul. Szkolnej
5. W sposób szczególny zachęcamy tych, którzy krew chcą
oddać po raz pierwszy. – Nasza akcja potrwa w godz. 8.0016.00 – mówi Wojciech Janczewski, Wiceprzewodniczący
Rady Gminy, Prezes Stowarzyszenia Dar Serc. – Bardzo liczę
na duży odzew.
~ ARz

Badanie kontrolne
po Narodowym Spisie

D

o 24 listopada jest przeprowadzone badanie kontrolne, którego celem jest ocena jakości danych pozyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i
Mieszkań 2021.
Badanie realizowane będzie wyłącznie za pomocą wywiadów telefonicznych, na losowo wybranej próbie 100 000
mieszkań, które zostały spisane w NSP 2021. Ankietowani
będą wyłącznie pełnoletni respondenci. Z osobami, które zostały wylosowane do udziału w badaniu, skontaktuje się telefonicznie ankieter statystyczny, dzwoniąc z numeru: 22 828 88
88. Ankieter pytać będzie m.in. o to, gdzie respondent mieszkał 31 marca 2021 r., o poziom wykształcenia, przynależność
narodowo-etniczną, własność mieszkania. Na pewno NIE ZAPYTA o zarobki, numer karty, PIN, majątek etc.
Tożsamość ankietera będzie można zweryfikować na stronie
spis.gov.pl lub na infolinii 22 279 99 99. Badanie kontrolne zajmie około 10 minut, a udział w nim jest obowiązkowy. ~ ARz

~ aktualności gaz

„Będziemy chronić
 naszych mieszkańców!”
P
odniesienie cen gazu aż o 170 % zachwieje niejednym
budżetem domowym. Wiele rodzin może mieć problem z pokryciem tak wysokich rachunków za ogrzewanie, a przecież miesiące zimowe dopiero przed nami…
– Zdaję sobie sprawę z tego, że drakońskie podwyżki wprowadzone zostały na początku sezonu grzewczego, więc ich
skutki będą bardzo dotkliwe. Dlatego zapewniam, że nasza
Gmina będzie pomagać osobom w najtrudniejszej sytuacji –
mówi Wójt Tadeusz Czajka. – Powołałem już międzywydziałowy zespół do opracowania założeń Gminnego Programu
Wsparcia. Program ten ma być wdrożony w nowym roku. Do
tego czasu osobami w trudnej sytuacji zaopiekuje się, w ramach swoich możliwości, nasz Ośrodek Pomocy Społecznej.

Odbyło się już pierwsze posiedzenie tego zespołu, który pracuje teraz nad ustaleniem zasad i kryteriów udzielania pomocy najbardziej poszkodowanym przez tak wysokie
podwyżki gazu. Jednakże uruchomienie gminnych środków
nie oznacza rezygnacji z działań Ogólnopolskiego Komitetu
Protestacyjnego.
– Uważam, że bezwzględnie w tej sytuacji potrzebne są
działania systemowe instytucji i urzędów państwowych.
Bardzo liczę na to, że nasz głos zostanie usłyszany – mówi
Wójt Tadeusz Czajka. I dodaje: – Nie ma naszej zgody na
pogrążanie mieszkańców w ubóstwie energetycznym!

~ ARz

To jest problem ogólnopolski!
S
kutki drastycznych podwyżek cen gazu dotykają nie
tylko mieszkańców naszej Gminy. G.EN GAZ Energia dostarcza gaz w 60 gminach, w kolejnych ponad
50 gminach – na podobnych zasadach – działają spółki EWE
i ANCO. Łącznie te trzy firmy obejmują 2% rynku w Polsce.
I wszystkie wprowadziły nowe, drakońskie ceny gazu dla odbiorców indywidualnych.
Jak już pisaliśmy w poprzednim numerze „Sąsiadki-Czytaj”
włodarze gmin, objętych drastycznymi podwyżkami, połączyli siły i na spotkaniu 19 października w Tarnowie Podgórnym
powołali Ogólnopolski Komitet Protestacyjny. Wystosowali
wówczas pisma do instytucji, odpowiedzialnych za szeroko
rozumiany rynek gazowy w Polsce: Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Regulacji Energetyki, Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz Ministerstwa Klimatu
i Środowiska. Pisma z dołączonymi kopiami 20 tys. mieszkańców protestujących przeciwko podwyżkom cen gazu zawiózł
osobiście Burmistrz Opalenicy Tomasz Szulc.
W odpowiedzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że Prezes UOKiK – w ramach posiadanych

Spotkanie w Starostwie Wrocławskim

przez siebie kompetencji – nie widzi podstaw do podjęcia
działań i przekazuje sprawę Urzędowi Regulacji Energetyki.
Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że złożone pismo zostaje uznane za petycję wielokrotną, a sprawa dotycząca problemów ze zmianą sprzedawcy została przekazana do
Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich.
4 listopada, na zaproszenie Starosty Wrocławskiego Romana Potockiego, we Wrocławiu odbyło się spotkanie gmin,
skupionych w Ogólnopolskim Komitecie, z prezes ogólnopolskiej organizacji konsumenckiej Aquila. Spotkanie odbywało
się w formie hybrydowej (część uczestników była osobiście,
część zdalnie), a poprowadził je Wójt Tadeusz Czajka. Ustalolistopad 2021 | sąsiadka~czytaj |
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~ aktualności gaz
no wówczas, że Aquila wspólnie z Ogólnopolskim Komitetem
Protestacyjnym Przeciwko Drastycznym Podwyżkom Cen
Gazu podejmie rozmowy z potencjalnymi dostawcami gazu.
Na wtorek, 16 listopada, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zaprosił na zdalne spotkanie prezydium Ogólnopolskiego
Komitetu Protestacyjnego: Koordynatora krajowego, Wójta
Tadeusza Czajkę, a także koordynatorów regionalnych: Burmistrza Opalenicy Tomasza Szulca, Sekretarza Powiatu Puckiego Janusza Łęgowskiego, Burmistrza Twardogóry Pawła Czulińskiego, Burmistrza Karlina Waldemara Miśko oraz
Burmistrza Jaraczewa Dariusza Strugałę. O rezultatach tej

rozmowy poinformujemy na naszej stronie internetowej oraz
w przyszłym numerze gazety.
Warto zauważyć, że cały czas apele w sprawie drastycznych
podwyżek cen gazu podejmują rady miast, gmin i powiatów –
oprócz Tarnowa Podgórnego (treść zamieszczamy na str. 14)
podobne uchwały przyjęły m.in. Jarocin, Kuślin i Powiat Pucki.
Jednocześnie gminy rozpoczęły wspólną akcję informowania
o sprzeciwie – spójne grafiki pojawiają się na banerach i bilboardach (u nas są zamieszczone m.in. na gminnych bilbordach
przy drodze krajowej nr 92 – przy Rondzie im. Lecha Wałęsy
i w Baranowie – oraz przy Zespole Szkół Technicznych).~ ARz

Przykładowe podwyżki dla odbiorców indywidualnych:
• Tarnowo Podgórne (dostawca G.EN GAZ) – 170 %
• Jarocin (dostawca ANCO) – 170 %
• Międzyrzecz (dostawca EWE) – rachunki wyższe o 100 % (cena gazu zaazotowanego 26,59 gr/1 kWh)
ale również:
• Września, TBS (dostawca PGNiG, odbiorcą spółdzielnia mieszkaniowa) – 200 %

Ile za gaz płacą przedsiębiorcy?

W

idząc zdecydowany protest mieszkańców również
przedsiębiorcy z uwagą pochylają się na swoimi
rachunkami za gaz. Okazuje się jednak, że w przypadku odbiorców instytucjonalnych sytuacja wygląda następująco.
Spółka G.EN GAZ Energia stosuje jednakową stawkę zarówno dla klientów indywidualnych, jak i odbiorców instytucjonalnych (firm, szkół, przedszkoli) – to 21,742 gr netto za
1 kWh.

Natomiast PGNiG stosuje zróżnicowane stawki. O ile dla
odbiorców indywidualnych jest to cena niemal o połowę niższą niż obowiązuje w G.EN GAZ – 11,257 gr netto, o tyle
przedsiębiorcy, szkoły i przedszkola płacą aż 37,688 gr netto
za 1 kWh. Podane stawki mogą się nieznacznie różnić w zależności od taryfy, ale różnica jest i tak bardzo duża.
~ ARz

Aktualne ceny gazu ziemnego w Gminie Tarnowo Podgórne
wyrażone w groszach za 1 kWh (netto)

Aktualne ceny gazu ziemnego w Gminie Tarnowo Podgórne
wyrażone w groszach za 1 kWh (netto)
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G.EN GAZ Energia
m. in. szkoły, przedszkola,
firmy, wspólnoty i PGNiG
spółdzielnie mieszkaniowe

Odbiorcy instytucjonalni

m. in. szkoły, przedszkola, firmy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe

Na terenie naszej Gminy PGNiG dostarcza gaz ziemny do Przeźmierowa, Baranowa, Chyb i części Wysogotowa.
Pozostałe miejscowości obsługuje G.EN GAZ Energia.
Na terenie naszej Gminy PGNiG dostarcza gaz ziemny do Przeźmierowa, Baranowa, Chyb i części Wysogotowa.
Pozostałe miejscowości obsługuje G.EN GAZ Energia.
Podane stawki mogą się nieznacznie różnić w zależności od taryfy.

4

| sąsiadka~czytaj | listopad 2021

Podane stawki mogą się nieznacznie różnić w zależności od taryfy.

~ aktualności gaz

Mieszkańcy głośno protestują

5

listopada przed siedzibą G.EN GAZ Energia w Tarnowie
Podgórnym odbył się społeczny protest osób dotkniętych
drastycznymi podwyżkami cen gazu. Mimo nieprzyjemnej, deszczowej pogody na wydarzenie przyszło bardzo wielu niezadowolonych – nie tylko mieszkańców Tarnowa Podgórnego, ale także z okolicznych gmin, m.in. Dusznik, Buku,
Opalenicy, Kaźmierza.
Po głośnym odczytaniu żądań organizatorzy protestu weszli
do spółki i złożyli pismo z postulatami. Najważniejsze jego
punkty to:
- żądanie respektowania prawa odbiorców gazu do swobodnego wyboru sprzedawcy i umożliwienie podmiotom zajmującym się sprzedażą gazu zaazotowanego dostępu do
sieci G.EN GAZ Energii,
- żądanie podjęcia działań zmierzających do natychmiastowego obniżenia ceny gazu dla odbiorców detalicznych
do poziomu co najmniej porównywalnego z taryfą spółki
PGNiG (lub poniżej tej taryfy),
- żądanie informacji czy i jakie działania podjęła spółka
G.EN GAZ Energia w kierunku integracji posiadanej sieci
gazowej zasilanej gazem zaazotowanym z krajowym systemem przesyłowym,
- żądanie informacji o dotychczasowych działaniach G.EN
GAZ Energii zmierzających do zmniejszenia finansowego
obciążenia klientów tak znaczącą podwyżką cen gazu.

Pismo z postulatami odebrał Członek Zarządu Ireneusz Sawicki. Protestujący zadeklarowali, że na odpowiedź spółki
G.EN GAZ Energia poczekają do 16 listopada.
Protest – mimo że był bardzo głośny i udział w nim wzięło naprawdę dużo ludzi – przebiegł spokojnie. Wydarzenie
spotkało się z zainteresowaniem mediów – obecne były najważniejsze redakcje telewizyjne, radiowe i prasowe, również
ogólnopolskie.
~ ARz
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Sprawdź,
co się dzieje
w Twojej
miejscowości
Baranowo
Wybrano wykonawcę budowy ul. Letniskowej
Podpisano umowę na budowę ul. Nad Miedzą (w granicach m. Poznania)
Trwa procedura uzyskania w Starostwie Powiatowym
zezwolenia na przebudowę ul. Platynowej oraz skrzyżowania Szamotulska/Kasztanowa/Platynowa

Ceradz Kościelny
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę szkoły Podstawowej

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

Góra
Trwa opracowanie projektu budowy II etapu ścieżki
rowerowej do granicy z Gminą Kaźmierz

Wydział Podatków Lokalnych
przypomina
15 listopada przypada termin płatności:
• IV raty podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
• XI raty podatku od nieruchomości od osób prawnych,
• IV raty podatku rolnego,
• IV raty podatku leśnego od osób fizycznych,
• XI raty podatku leśnego od osób prawnych,
• XI raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dziękujemy wszystkim podatnikom za terminowe regulowanie wpłat.
Niezapłacenie podatku lokalnego w ustawowym terminie jest zaległością podatkową i podlega egzekucji wraz z należnymi odsetkami. Stawka odsetek od zaległości podatkowych w stosunku rocznym wynosi 8,00 % kwoty zaległości w skali roku
(Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od
zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości
podatkowych – M.P. z 2016 r., poz. 20).
W obecnie istniejącej sytuacji zagrożenia wirusem Covid-19 nadal pozostaje zawieszony pobór podatków przez sołtysów. Należności prosimy wpłacać na nadane
Państwu indywidualne rachunki bankowe.
Najbezpieczniejszym sposobem regulowania należności podatkowych jest dokonanie przelewu bankowego, z wykorzystaniem bankowości elektronicznej. Sugerujemy wybierać (w miarę możliwości) taką formę transakcji bezgotówkowej.
~ Jarosław Kabaciński, Kierownik Wydziału Podatków Lokalnych

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

Jarmark

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

Św. Mikołaja

Kokoszczyn
Uruchomiono procedurę przetargową na budowę
ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Kokoszczyn z Tarnowem Podgórnym – od Kokoszczyna do Góry

W

Lusowo

PROGRAMI E :
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Przekazano plac budowy ul. Kukułki

z a g r o d a

ś w.

Mi k o ł a j a

GRUDNI A

z

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

p r a wd z i wy m

g o d z .

g r z a n i e c

k o ł a c z e

|

Trwa opracowanie projektu na budowę szkoły podstawowej w Lusówku

p un k t

c z e k o l a d a
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pamiętaj o zachowaniu zasad
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F o o d

14:00-20:00

Trwa procedura przetargowa na wykonanie nawierzchni ul. Leśnej (od ul. Rynkowej do istniejącej nawierzchni z kostki w okolicy ul. Folwarcznej)
Trwa budowa Centrum Integracji Obywatelskiej

|

GODZ I NA

n a p i s a n i a

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Wioślarskiej (od ul. Grabowej do ul Rejsowej),
ul. Rejsowej (od ul. Wioślarskiej do ul. Tarnowskiej)
oraz Bursztynowej

s t o i s k a

ś wi ą t e c z n y

d e k o r a c j e

Rozpoczęto budowę kolejnego etapu oświetlenia na
os. Morskim
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Projekt budżetu 2022 już w rękach radnych

Z

godnie z harmonogramem, 15 listopada, Wójt Tadeusz
Czajka, w obecności Skarbnik Gminy Katarzyny Jackowiak, przekazał Przewodniczącej Rady Gminy Krystynie Sembie, projekt budżetu Gminy na 2022 rok.
Dochody w przyszłym roku zaplanowano w wysokości
279,6 mln zł, a wydatki – 275,1 mln (w tym wydatki inwestycyjne to 41 mln zł). Przewidziano także nadwyżkę budżetową
w wysokości 4,4 mln zł (z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań).
Zapisy projektu budżetu przeanalizują radni na posiedzeniach komisji stałych. Dyskusję i uchwalenie budżetu zaplanowano na sesji Rady Gminy w dniu 14 grudnia. Zachęcamy
do śledzenia obrad Rady w internecie, za pośrednictwem portalu eSesja.
~ ARz

Od lewej: Skarbnik Katarzyna Jackowiak, Wójt Tadeusz Czajka i Przewodnicząca Rady Krystyna Semba

Zamknięta droga w Jankowicach

W

związku z remontem drogi powiatowej 16 listopada
na ok. 3 tygodnie zamknięta zostanie droga z Jankowic w kierunku Ceradza Kościelnego. Obowiązywać
będzie tymczasowa organizacja ruchu.
Wyznaczono objazdy:
- dla samochodów ciężarowych z Ceradza Kościelnego przez Grzebienisko,
Gaj, Rumianek do Jankowic
- dla autobusów: z Ceradza Kościelnego przez Gaj, Rumianek do Jankowic.
Uwaga: rodziców/opiekunów dzieci
dojeżdżających autobusami szkolnymi
do szkoły w Ceradzu Kościelnym prosimy o śledzenie informacji na ten temat,
przesyłanych przez dzienniki elektroniczne.
~ ARz

Biblioteka jest
na Facebooku

N

asza Biblioteka Publiczna uruchomiła swoją stronę
na Facebooku! Już teraz znajdują się tam informacje
o nowościach książkowych, zaproszenia na spotkania
autorskie oraz relacje z wydarzeń w Bibliotece i jej filiach. To
świetna wiadomość dla tych, którzy chcą być na bieżąco. Zachęcamy do wpisania w wyszukiwarkę Biblioteka Publiczna
Gminy Tarnowo Podgórne oraz polubienia / zaobserwowania
strony.
~ ARz
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Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Olszynowej
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Sosnowej
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Rynkowej
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Orzechowej
Trwa opracowanie dokumentacji budowy łącznika ul.
Rzemieślniczej z ul. Bukowską
Trwa opracowanie dokumentacji na termomodernizację starego budynku szkoły podstawowej

Rumianek
Trwa opracowanie projektu rozbiórki i budowy budynku komunalnego przy ul. Szkolnej
Opracowano projekt na termomodernizację budynku
komunalnego przy ul. Parkowej

Sady
Zakończono budowę 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
Unieważniono kolejny przetarg na budowę II etapu budowy dróg na osiedlu Lipowym (Topolowa, Olchowa,
Jaworowa)
Trwa opracowanie dokumentacji na budowę budynków
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kobylnickiej

A może na Jarmark Wrocławski?

S

ołtys i Rada Sołecka Tarnowa Podgórnego zapraszają zainteresowanych
mieszkańców do wzięcia udziału w integracyjnej jednodniowej wycieczce do
WROCŁAWIA.
W programie:
7.00 wyjazd z parkingu przy kościele w Tarnowie Podgórnym, ok. 10.00 przyjazd do Wrocławia
10.00-13.00 zwiedzanie z przewodnikiem najstarszej zabytkowej części Wrocławia tj. Starego Miasta i Ostrowa Tumskiego
13.00-18.00 czas wolny na Jarmarku Bożonarodzeniowym na starówce
19.00 wyjazd z Wrocławia
22.00 powrót do Tarnowa Podgórnego
Organizator zastrzega sobie prawo
do zmiany programu
w przypadku uzasadnionych okoliczności.
Koszt udziału w wycieczce to 60 zł/osobę
(w tym transport, przewodnik, opieka pilota wycieczki). Zapisy
wraz z wpłatą u Sołtysa Piotra Owczarza po
wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
pod nr tel. 603 601
933.

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

Tarnowo Podgórne
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
Trwają prace przy budowie ul. Wiśniowy Sad
Opracowano projekt na termomodernizację budynku
komunalnego przy ul. Pocztowej
Uruchomiono procedurę przetargową na budowę
ścieżki z parku 700-lecia do Termalnego Parku Zdrowia

Wysogotowo
Trwa procedura przetargowa na przebudowę ul.
Pszennej
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~Sołectwo Tarnowo
Podgórne.

Nowy dowód osobisty

I

nformujemy, że od 8 listopada będzie można składać wnioski o wydanie nowego
dowodu osobistego z drugą cechą biometryczną – odciskami palców. Nowy wzór
dowodu będzie zawierał również podpis właściciela dokumentu. Nowe dowody
z odciskami palców będą wydawane dla osób powyżej 12-go roku życia z dziesięcioletnim terminem ważności. Dla osób do 12-go roku życia dowód będzie wydawany na 5 lat, bez pobierania odcisków palców.
W związku ze zmianami w wydawaniu dowodów osobistych już od 27 lipca nie
ma możliwości złożenia online wniosku o nowy dokument tożsamości. Można to
zrobić tylko w urzędzie (wyjątkiem są sytuacje, w których – ze względu na np. ciężką chorobę, niepełnosprawność – nie jesteśmy w stanie tego zrobić). Ponadto teraz,
po wprowadzeniu nowych dokumentów – składanie online wniosku o dowód będzie
możliwe wyłącznie w przypadku dokumentu dla dzieci do 12. roku życia, bo od
nich odciski palców nie są pobierane. Ale niezależnie od sposobu złożenia wniosku,
dziecko, które ukończyło 5 rok życia, musi być obecne w urzędzie podczas składania
wniosku lub podczas odbioru nowego dowodu.
Uwaga: nie ma konieczności wymiany wciąż ważnych dokumentów. Z dotychczas posiadanego dowodu można korzystać do czasu upływu terminu jego ważności.
~ wso

~ aktualności

Kręglarskie Mistrzostwa Świata

8

dni, 14 reprezentacji narodowych, 27 drużyn, w tym 13
kobiecych i 14 męskich oraz 49 meczów od eliminacyjnych do finałowych – tak w statystykach prezentują się
9. Drużynowe Mistrzostwa Świata w kręglarstwie klasycznym. Specjalnie na te okazję hala sportowa OSiR w Tarnowie Podgórnym na ul. Nowej 60 zamieniła się w ośmiotorową kręgielnię, gdzie od 23 do 30 października o zwycięstwo
rywalizowały reprezentacje z Austrii, Bośni i Hercegowiny,

Drużynowymi Mistrzyniami Świata zostały Niemki

Poza rekordami Polaków podczas Mistrzostw padły dwa
spektakularne rekordy świata. Autorem jednego z nich został
Congor Baranj z Serbii, który w kat. indywidualnej zbijając
738 kręgli pobił dotychczasowy siedmioletni rekord Węgra
Tamasa Kissa – 734 kręgli. Drugi rekord ustanowiła serbska
Serb Congor Baranj z Serbii, zbijając 738 kręgli pobił dotychczasowy
siedmioletni indywidualny rekord Węgra Tamasa Kissa (734 kręgli)

Chorwacji, Czech, Estonii, Francji, Niemiec, Polski, Północnej Macedonii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii i Węgier.
W kategorii kobiet zwyciężyły Niemki, które w finale pokonały 7:1 reprezentantki Czech. Trzecie miejsce zajęła Chorwacja, a czwarte Serbia.
Wśród mężczyzn zwyciężyli kręglarze z Serbii, którzy obronili mistrzowski tytuł zdobyty dwa lata temu w Rokycanach.
Drugie miejsce po zaciętym finale wywalczyła reprezentacja
Niemiec, a trzecie Chorwacja. Miejsce tuż za podium zajęła
Austria.
Natomiast polska reprezentacja kobiet grę zakończyła na
fazie grupowej, a męska odpadła w ćwierćfinale po porażce
z Niemcami. – Niewątpliwie jest to nasze największe osiągnięcie wynikowo. Do tej pory mężczyźni raz doszli do ćwierćfinału. Poprawiliśmy dwukrotnie rekord kraju – podsumował start
męskiej reprezentacji trener Krzysztof Kamiński.

Złoty medal wśród mężczyzn zdobyła drużyna serbska, która w Tarnowie Podgórnym pobiła drużynowy rekord świata (o 128 kręgli)

drużyna mężczyzn, która łącznie uzyskała wynik 4140 kręgli,
czyli o 128 więcej niż poprzedni.
~ Ania Lis

Gościem honorowym Mistrzostw był Prezydent Światowej Federacji
Kręglarskiej Marcell Pintyőke
listopad 2021 | sąsiadka~czytaj |
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WOŚP
– Zagramy jubileuszowo

T

ym razem to szeroko pojęta okulistyka dziecięca będzie tematem przewodnim Finału WOŚP. Jubileuszowa
zbiórka odbędzie się 30 stycznia 2022 roku. 30., jubileuszowa, „Orkiestra” zabrzmi dla zapewnienia najwyższych
standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Będzie to
pierwsza zbiórka dedykowana dziecięcej okulistyce, jednak nie pierwsze działanie WOŚP związane z ratowaniem
wzroku najmłodszych pacjentów.
Oczywiście z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy zagramy ponownie w Gminie Tarnowo Podgórne. Od kilku miesięcy trwają wielkie przygotowania do jubileuszowej imprezy,
której samym sercem będzie hala sportowa OSiR przy Zespole Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne. Wiadomo już, że
gwiazdą styczniowego finału będzie zespół Sound’n’Grace,
który zagra przed tradycyjnym Światełkiem do Nieba.
– W naszej Gminie odbędą się wydarzenia, których jeszcze
nigdy dotąd nie było. Wszystko to dzięki współpracy wielu instytucji, jednostek i firm, które bardzo mocno zaangażowały się w organizację 30. Finału WOŚP – komentuje Barbara
Przyjemska, Szef Sztab WOŚP Tarnowo Podgórne.
Ruszyła rejestracja wolontariuszy
8 listopada wystartowała rejestracja wolontariuszy uczących się w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowo Podgórne. W 2022 roku na ulice naszej Gminy
wyjdzie 200 wolontariuszy. Nie jesteś uczniem naszej szkoły?
Chcesz zostać wolontariuszem? Od 15 listopada trwa otwarta
rejestracja, która prowadzona będzie poprzez formularz opublikowany na facebooku Sztabu WOŚP Tarnowo Podgórne.
Liczba miejsc jest ograniczona!
Szukamy artystów
Razem z Gminnym Ośrodkiem Kultury „SEZAM” zapraszamy lokalne zespoły muzyczne, taneczne, teatralne, formacje sportowe, indywidualnych wykonawców i wszystkich innych, którzy we współpracy z nami chcą zagrać podczas 30.

Sound’n’Grace - Gwiazda Tarnowskiego Finału
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Finału WOŚP. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, wzorem 29. Finału WOŚP, planujemy zorganizować scenę na kołach, która
odwiedzi poszczególne sołectwa w naszej Gminie! Szukamy
artystów, którzy wystąpią na scenie głównej oraz scenie plenerowej!
Zgłoszenia należy wysłać poprzez formularz dostępny na facebooku Sztabu WOŚP Tarnowo Podgórne.
Przekaż coś na licytację
Licytacja w ramach 30. Finału WOŚP odbędzie się tradycyjnie w hali sportowej, ale także poprzez aukcje Allegro! Chcesz
przekazać coś na licytację? Napisz do nas na adres mailowy:
wosp@tarnowo-podgorne.pl albo zadzwoń pod numer tel. 61
8959 263 lub 606 756 290.
Zbiórka ruszy już 10 grudnia
Prowadzisz firmę w Gminie Tarnowo Podgórne? Jesteś właścicielem sklepu, salonu fryzjerskiego, salonu kosmetycznego, prowadzisz klub sportowy? Odwiedź naszą stronę na
facebooku i korzystając z formularza zgłoś gotowość do zaopiekowania się puszką.
Weź też udział w naszej lidze zawodowców. Dla firmy/sklepu/osoby prywatnej, która w swojej kategorii zbierze najwięcej pieniędzy, ufundujemy Puchar Sztabu WOŚP w Gminie
Tarnowo Podgórne. O jakich kategoriach mowa?
•	cztery łapy, cztery koła (warsztaty samochodowe, myjnie
samochodowe, salony samochodowe),
• zaczesz grzywę (salony fryzjerskie),
• zrób pazury (zakłady kosmetyczne),
• zdrowy jak lew (punkty zdrowia, przychodnie, lecznice),
• wyginam śmiało ciało (fitness, sport, kluby sportowe),
• coś na ząb (restauracje),
• lew biznesu (firmy, większe zakłady pracy),
• dzikie zwierzęta, czyli inne (sklepy itp.).
~wośp

~ tcwp ~ bezpieczeństwo

Nagradzają innowacje

P

olska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
realizuje nabór wniosków w ramach 24 edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości. Twórcy innowacyjnych produktów oraz technologii mogą zgłaszać swoje projekty do 6
grudnia. Na przedsiębiorców, instytuty badawcze i naukowe
oraz uczelnie czekają nagrody o łącznej wartości aż 600 tys. zł.
Konkurs finansowany jest w ramach Funduszy Europejskich,
z Programu Inteligentny Rozwój.
W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorcy prowadzący
działalność gospodarczą na terenie Polski, instytuty naukowe
i badawcze oraz uczelnie wyższe. Aplikować można indywidulanie oraz wspólnie: przedsiębiorca-instytut; przedsiębiorca-uczelnia. Zgłaszany produkt powinien być innowacyjny,
a uczestnik musi posiadać autorskie prawa majątkowe do tego
produktu. Organizatorzy poszukują oryginalnych i nowoczesnych rozwiązań, wyrobów i technologii, które z jednej strony
będą ułatwiać codzienne funkcjonowanie, poprawiać jakość
życia, dbać o zdrowie, ale też takich, które przyczynią się do
zmiany metod produkcji, zwiększą automatyzację procesów,
wydajność produkcji czy też przyczynią się do ochrony środowiska. Co ważne, projekty zgłaszane do konkursu powinny
być doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych,
albo wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed
dniem złożenia wniosku konkursowego.

Rywalizacja w konkursie będzie odbywać się w trzech
kategoriach: Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy, Produkt
Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz
Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy. Przewidziane są również nagrody specjalne w kategoriach: produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż
3 lata), produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz produkt w obszarze ekoinnowacji.
Wszyscy laureaci konkursu otrzymują prawo do posługiwania się tytułem i znakiem Polski Produkt Przyszłości oraz
wsparcie promocyjne, m.in. na stronie internetowej konkursu oraz jego organizatorów, w formie katalogu prezentującego
zwycięskie produkty, filmów, materiałów prasowych i informacyjnych. Na zwycięzców czeka aż 600 tys. zł. Zwycięzca w każdej z 3 kategorii otrzyma nagrodę finansową w wysokości 100 tys. zł. Uhonorowany zostanie też symboliczną
statuetką i dyplomem. Każdy z wyróżnionych, których może
być nawet dwunastu, otrzyma nagrodę w wysokości 25 tys. zł.
Projekty do konkursu można zgłaszać do 6 grudnia, do godz.
16.00. Udział w konkursie jest bezpłatny. Więcej informacji,
dotyczących konkursu, dostępnych jest na stronie internetowej
PARP: www.parp.gov.pl Wszystkich innowacyjnych przedsiębiorców z terenu naszej Gminy, zachęcamy do wzięcia udziału
w konkursie. Powodzenia!
~ TCWP

Pierwszaki z Baranowa świecą przykładem

J

ak co roku uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych otrzymali kamizelki odblaskowe. Wręczali je policjanci i strażnicy gminni z Tarnowa Podgórnego.
Tegoroczna edycja działań poprawiających bezpieczeństwo
dzieci na drodze odbyła się w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Baranowie. Do pierwszoklasistów przyjechali strażnicy gminni i policjanci z Tarnowa Podgórnego.
Uczniowie wysłuchali krótkiej prelekcji na temat właściwego poruszania się po drogach, jak i gdzie bezpiecznie prze-

chodzić przez jezdnię, jak zachowywać się wobec wskazań
sygnalizacji świetlnej. W szczególności pierwszoklasiści dowiedzieli się, jak ważne jest stosowanie elementów odblaskowych przez pieszych. Dzieci były zaskoczone, że już z odległości 150 metrów widać w ciemności osobę, która stosuje
odblaski. Na koniec tych ważnych zajęć dzieci otrzymały kamizelki odblaskowe, w których chętnie pozowały do zdjęć z
zaproszonymi gośćmi.
~ MM
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NOC
SAUNOWA
gwiazdorskie
saunowanie

11 grudnia 2021
start:20:00
koniec:2:00

cena:129,00pln

9:00-16:00
tel. 577 408 557
16:00-20:00
tel. 577 408 558

12

już wkrótce
bilety do nabycia w kasach Tarnowskich Term
lub na rezerwacje.tarnowskie-termy.pl/bilety
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~ podatki

NOWE GODZINY OTWARCIA STREFY SAUN
poniedziałek - czwartek: 15:00 - 22:00
piątek - niedziela: 9:00 - 22:00
13
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Z prac Rady Gminy
Sesja z 26 października

R

obocza sesja Rady Gminy odbyła się 26 października 2021 r. To już
45 sesja w obecnej, VIII kadencji samorządu. Pod obrady Rady
trafiło 8 projektów uchwał - jak
na roboczą sesję to mało. Do
porządku sesji wprowadzono
zmianę dotyczącą „Apelu Rady
Gminy Tarnowo Podgórne do
Premiera RP,” dotyczącą drastycznych podwyżek cen gazu
(jego treść zamieszczamy poniżej).Rozgorzała dyskusja, zadawano pytania, na które odpowiadał wójt Tadeusz Czajka. Temat
podwyżek cen gazu rozpatrywała
również Komisja Ochrony Środowiska, w której uczestniczył
Poseł Waldy Dzikowski, Wójt
Tadeusz Czajka, przedstawiciel
mieszkańców Ernest Jęczkowski
oraz zdecydowana większość
radnych. Apel do Premiera poparło w głosowaniu 20 radnych,
przy 1 wstrzymującym się.
Tym razem najważniejszymi
projektami uchwał były te, dotyczące zmian w budżecie Gminy.
I to nie ze względu na wielkość
kwot czy liczbę wprowadzonych
nowelizacji, lecz na sprawę porządkowania budżetu w kontekście sporządzania projektu tego

dokumentu na rok następny. Budżet jest planem finansowym
i każdorazowa możliwość dostosowania go do faktycznego
przebiegu zjawisk finansowych
powinna być i jest skwapliwie
wykorzystywana. Tak było i tym
razem. Zmiany w budżecie Gminy na 2021 r. pociągnęły za sobą
modyfikację Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Drugim bardzo ważnym tematem było przyjęcie programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia
pozaustrojowego – in vitro dla
mieszkańców Gminy Tarnowo
Podgórne na lata 2022-2024”.
Program ten uzyskał pozytywną
ocenę Agencji Ocen Technologii
Medycznych w Warszawie. Jest
kontynuacją działań naszej Gminy, przyniósł oczekiwane efekty, dlatego Rada większością
głosów 14, przy 3 przeciwnych
i 4 wstrzymujących się przyjęła
program do realizacji. W dyskusji, oprócz radnych, głos w tym
temacie zabrał gość. Nie chcę
oceniać tego wystąpienia.
Potem dokonano zmiany uchwały XXXIV/565/2020
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki Roz-

wiazywania problemów Alkoholowych na 2021. Z uwagi, iż
Gmina uzyskała środki z tytułu opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300
ml tzw. „podatek od małpek”
w kwocie 118 575,29 zł, łącznie
przychody w 2021 planuje się
na kwotę 1 358 517,79 zł. Proponuje się tę kwotę przeznaczyć
na realizację programu w roku
bieżącym.
Podjęto decyzję w sprawie wysokości dopłat i zasad ustalania
dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki i kluby
dziecięce. Dotychczasowa kwota
dotacji wynosiła 700 zł na dziecko. Obecnie umniejszono na 600
zł /dziecko. Umniejszono również dotacje do klubów dziecięcych z 350 zł na 300 zł. Chcąc
dofinansować wszystkie dzieci
z terenu naszej Gminy musieliśmy podjąć decyzję o obniżce
stawki. Dokonano też zmiany
uchwał w sprawie zarządzania
drogą publiczną ul. Nad Miedzą
i ul. Letniskową.
Następna XLVI sesja odbędzie
się 23 listopada – zapraszam!
Krystyna Semba
Przewodnicząca Rady Gminy

Apel Rady Gminy Tarnowo Podgórne do Premiera RP

W

ostatnich tygodniach mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne otrzymali decyzję o podwyżce
cen paliwa gazowego o ponad 170%! Lokalnym dostawcą jest firma G.EN. GAZ Energia Sp. z o.o.
(dostarczająca również paliwo gazowe m.in. do gmin:
Buk, Dopiewo, Duszniki, Kaźmierz, Kuślin, Nowy Tomyśl, Opalenica). Zdajemy sobie sprawę ze światowej
sytuacji na rynkach energii, jednak skala wzrostu ceny
jest szokująca i całkowicie nieadekwatna do zmiany
ceny gazu w aktualnej taryfie podmiotu dominującego
na rynku paliw gazowych tj. PGNiG Obrót Detaliczny
Sp. z o.o.
Nie sposób jednoznacznie wskazać jednego, odpowiedzialnego za obecny stan rzeczy. Można jednak stwier-
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dzić z całą pewnością, że jest to następstwo wieloletnich
zaniedbań systemowych, które nie chronią w należyty
sposób konsumentów w tym obszarze.
Z naszych ustaleń głównymi przyczynami obecnej sytuacji są:
•	wadliwy mechanizm ustalania cen pomiędzy podmiotami regulowanymi przez URE, które odnosi się
do cen notowanych na Towarowej Giełdzie Energii,
a powinien do realnych i regulowanych przez URE
kosztów związanych z wydobyciem paliwa gazowego
z lokalnych źródeł znajdujących się w pobliżu naszej
gminy,
•	brak możliwości zmiany Sprzedawcy (potwierdzone przez odbiorców w procesach administracyjnych

~ aktualności
prowadzonych przez URE) paliw gazowych na terenie działania G.EN. GAZ Energia Sp. z o.o., co
powoduje, że przy braku mechanizmów rynkowych
cena lokalnego dostawcy może być zawyżona,
•	dopuszczenie przez URE do niedozwolonej przez
Prawo Energetyczne praktyki subsydiowania skrośnego przez podmiot dominujący PGNiG Obrót Detaliczny z o.o. polegającej na sprzedaży paliwa gazowego odbiorcom hurtowym po wyższej cenie niż
odbiorcom detalicznym.
Nieakceptowalnym skutkiem braku działań w przeszłości i aktualnie jest realne zagrożenie ubóstwem energetycznym wielu naszych mieszkańców. Następstwem
ponad dwukrotnie wyższych rachunków za ogrzewanie gazem będzie dramatyczne obniżenie jakości życia,
włączając narażenie zdrowia i życia. Ponadto jest wysoce prawdopodobne, że obserwować będziemy powrót
ogrzewania paliwami, od których chcieliśmy trwale odchodzić. To całkowicie zakwestionuje sensowność tego,

o co walczyliśmy przez ostatnie lata promując m.in. rządowy program „Czyste Powietrze”.
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka wraz
z 40 włodarzami poszkodowanych gmin wystosował już
pisma do instytucji: Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Urząd Regulacji Energetyki, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Zebrano 20 000 podpisów obywateli sprzeciwiających
się drastycznym podwyżkom cen gazu.
W ramach inicjatywy oddolnej mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne zwrócili się do posłów reprezentujących
nasz okręg.
Jako Rada Gminy Tarnowo Podgórne zwracamy się
z prośbą do Pana Premiera o interwencję w tej życiowej
dla naszych mieszkańców sprawie. Apelujemy o przyjrzenie się wskazanym przez nas problemom i podjęcie
działań, w celu ich rozwiązania.

Auto od Radnych dla Arki

R

adni Gminy Tarnowo Podgórne złożyli się i zakupili
samochód marki Fiat Fiorino Oubo, który 8 listopada
przekazali na rzecz Fundacji Nasza Arka. Fundacja ta
prowadzi Dom Dziennej Opieki dla Seniorów w Turowie (gm.
Pniewy). Fundacja jest zarejestrowana na terenie gminy Duszniki, jednak właśnie w Turowie – w gminie Pniewy udało się
znaleźć odpowiednie miejsce do realizacji inicjatywy w budynku Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. Wsparcia Fundacji Nasza Arka udzieliła znana w Wielkopolsce Fundacja Barka, której członkowie pomagali zarówno merytorycznie jak

tutaj centrum senioralne, które rozwijać ma się w trzech etapach. Pierwszym z nich jest Dom Opieki dla seniorów – tutaj mogą trafiać seniorzy z gminy Pniewy, Duszniki, Tarnowa
Podgórnego i być może z gminy Lwówek z powiatu nowotomyskiego. Drugi etap to Dom Dziennego Pobytu dla wszystkich chętnych seniorów, nie tylko z Turowa, ale i z innych
miejscowości. Ten funkcjonować ma od poniedziałku do piątku w godzinach w godzimnach 8 – 16. Trzeci etap działalności
Fundacji w Turowie to planowane utworzenie pensjonatu dla
osób samotnych, które nie mają możliwości odpowiedniej egzystencji we własnych warunkach domowych.
Tak ambitne plany ma Nasza Arka, pomóżmy im je zrealizować. Firmy i osoby prywatne, które mogłyby ich inicjatywę
wesprzeć, prosimy o kontakt: tel. 509 105 718.
W imieniu Radnych
~ Krystyna Semba
Przewodnicząca Rady Gminy

i praktycznie. Organizacja otrzymała również wsparcie od
Urzędu Marszałkowskiego. Jednak to kropla w morzu potrzeb.
Radni, w ramach Komisji Spraw Społecznych, odwiedzili
Dom Dziennej Opieki w Turowie. Byliśmy pod wrażeniem
włożonej tam pracy osób, które tam znalazły zatrudnienie –
w tej chwili w Fundacji na pół etatu pracuje 10 osób z grupy
tak zwanego „wykluczenia społecznego”. – Daliśmy im szansę zatrudniając je. Te osoby bardzo angażują się w działania,
są przeszkolone, jako asystent osoby starszej i niepełnosprawnej – opowiada Joanna Zimna, Prezes Fundacji. Tworzone jest
listopad 2021 | sąsiadka~czytaj |
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NA ZDROWIE!
Szczepienia przeciwko grypie
Program Gminny
Bezpłatne szczepienia dla osób pow.
60. roku życia /mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne (posiadających Kartę
Mieszkańca)
• Przychodnia SALUBER, ul. Sportowa 1, Tarnowo Podgórne, pon-pt, w godz.
8.00 – 18.00, tel. 61 81 46 262,
• Przychodnia MED-LUX, ul. Rynkowa 63, 62-081 Przeźmierowo, pon-pt,
w godz. 8.00 – 18.00, tel. 61 81 63 900,
Program powiatu poznańskiego
Program adresowany jest do osób po 65
roku życia (tj. urodzonych nie później niż
31.12.1956 r.) zameldowanych na terenie
powiatu poznańskiego i obejmuje edukację zdrowotną oraz szczepienia przeciwko grypie sezonowej.
Szczepienia będą wykonywane w dni
robocze w przychodniach lekarskich na
terenie gmin bądź w Poznaniu. Osoby
zainteresowane proszone są o kontakt
z przychodnią zdrowia Edictum Sp. z o.o.
Poznań, ul. Mickiewicza 31 (tel. 573 149
181, 61 847 04 54). Szczepienia odbywają się w: poniedziałek 9.00-13.00, środę
10.00-15.00, czwartek 13.00-18.00, piątek 10.00-13.00.
Ze względu na ograniczoną liczbę
szczepionek obowiązuje kolejność zgłoszeń. Program finansowany jest w całości ze środków budżetowych powiatu poznańskiego.
Program ogólnopolski
Prawo do bezpłatnego szczepienia mają seniorzy, czyli osoby urodzone
nie później niż w 1946 r., a także – bez
ograniczeń wiekowych – wybrane grupy zawodowe, m.in. medycy i osoby zatrudnione w placówkach medycznych,
farmaceuci, diagności laboratoryjni, na-

uczyciele akademicy i osoby prowadzące zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz osoby zatrudnione w uczelni,
studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów, pracownicy pomocy społecznej, nauczyciele i inne
osoby pracujące w przedszkolu, szkole,
placówce wsparcia dziennego, placówce
opiekuńczo-wychowawczej, funkcjonariusze i żołnierze, m.in. Sił Zbrojnych RP,
Policji, Państwowej Straży Pożarnej, straży gminnej (miejskiej) oraz członkowie
ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących
działania ratownicze.
Wystarczy zgłosić się do jednego z poniższych punktów szczepień na terenie
naszej Gminy, wypełnić oświadczenie
i porozmawiać z lekarzem kwalifikującym do zabiegu:
• Poznańskie Centrum Otolaryngologii Tarnowo Podgórne, tel. 664 536 225
• BO.MEDICA Przeźmierowo, tel.
782 108 108
• MED.-LUX Przeźmierowo, tel. 61
8163 900
• Medikor Braniewska, tel. 512 987 874
• Saluber Tarnowo Podgórne, tel. 61
8146 262
Szczepienie przeciwko COVID-19
Zachęcamy wszystkich mieszkańców
Gminy Tarnowo Podgórne do zaszczepienia się przeciw COVID-19. Gdzie można
się zaszczepić?
• 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,

Wygimnastykowana Amelia

M

ieszkanka Tarnowa Podgórnego, jedenastoletnia Amelia Kokodyńska zdobyła brązowy medal podczas odbywających się
w dniach 30 i 31 października w Wilkowicach Mistrzostwach Polski Juniorów w skokach na ścieżce. W przedziale
wiekowym 10-12 lat startowało blisko 40
najlepszych zawodniczek z całego kraju.
To nie koniec sukcesów! W weekend
12-13 listopada Amelia wzięła udział
w Turnieju Młodych Talentów w Olku-
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szu. Tam okazała się bezkonkurencyjna i wywalczyła złoty medal. To trzeci medal w kolekcji młodej akrobatki.
W czerwcu zdobyła jeszcze srebro w Pucharze Polski we Wrocławiu. Amelia
akrobatykę trenuje od dwóch lat w klubie
FlipKids Plewiska pod okiem wielokrotnego medalisty Mistrzostw Polski trenera
Łukasza Domańskiego. Najbliższy turniej, na który wybiera się team FlipKids
odbędzie się 11-12 grudnia w Kielcach.
Życzymy dalszych sukcesów!
~ ARz

• Punkt szczepień MEDIKOR,
Ośrodek Zdrowia, ul. Sportowa 1, Tarnowo Podgórne, specjalna zakładka na
www.medikor.eu, mail szczepieniatarnowo@medikor.eu lub tel. 512 987 874.
Zaszczep się trzecią dawką
Wszystkie pełnoletnie osoby w pełni
zaszczepione mogą umówić się na trzecią, przypominającą dawkę szczepienia przeciw COVID-19. Od 2 listopada
wszystkie osoby dorosłe mogą otrzymać
przypominającą szczepionkę po 6 miesiącach od pełnego zaszczepienia. Swoje e-skierowanie na trzecią dawkę znajdziesz
na Internetowym Koncie Pacjenta oraz
w aplikacji moje IKP.
Jako trzecia dawka będzie podana
szczepionka firmy Pfizer lub firmy Moderna, bez względu na to, jaką szczepionkę wcześniej ktoś otrzymał. Jeśli ktoś
wcześniej został zaszczepiony Moderną
lub Pfizerem, to zalecane jest, by dostał
ten sam preparat.
Szczepienie przeciwko meningokokom
Gminny program szczepień przeciw
meningokokom kierowany jest do dzieci
w wieku 12-23 mies. życia /mieszkańców
Gminy Tarnowo Podgórne. Szczepienia
prowadzą:
• Przychodnia SALUBER, ul. Sportowa 1, Tarnowo Podgórne, pon-pt w godz.
8.00- 18.00, tel. 61 81 46 262
• Przychodnia MED-LUX, ul. Rynkowa 63, 62-081 Przeźmierowo, pon-pt
w godz. 8.00 – 18.00, tel. 61 81 63 900:
Badania mammograficzne
10 grudnia w godz. 9.00 - 13.00 na parkingu przy Pasażu w Przeźmierowie przy
ul. Rynkowej 75C stanie mammobus.
Na bezpłatne wykonanie mammografii
zapraszamy mieszkanki naszej Gminy
w wieku 50-69 lat. Zachęcamy do wcześniejszego umówienia się telefonicznie
pod nr 61 851 86 27 lub 61 851 86 31.
~ ARz

~ stowarzyszenia

Co nam daje covidowy paszport?

P

rzeciwnicy szczepień w różnorodny sposób przekonują
o szkodliwości szczepień. Jedni sięgają po argumenty
słowne, inni siłowe. Jedni wysyłają filmiki, drudzy podpalają punkty szczepień. A prawda jest taka, że chorych w zastraszającym tempie przybywa. Wolnych respiratorów coraz
mniej i zajmują je ci, którzy nie chcieli się szczepić. Wszyscy
szczepieni dwa lub trzy razy, liczą na lżejszy przebieg ewentualnej choroby. Robimy co w naszej mocy, żeby się jej ustrzec.
Staramy się przebywać w podobnym środowisku. Niemniej
jednak, docierają do Zarządu pytania o uczestnictwo na zajęciach, wycieczkach i spotkaniach integracyjnych osób bez
paszportu, lub ważnego testu. Odpowiedzmy więc na pytanie
postawione powyżej i zastanówmy się, jak go wykorzystać?
Jak informowałam w poprzednim miesiącu, wszystkie zajęcia odbywają się w przewidzianym trybie, w ustalonych miejscach i czasie. Rozwinęła skrzydła grupa turystyczna proponując wyjazdy do teatru i na spotkanie z piosenkami Agnieszki
Osieckiej. Zarząd planuje zabawę andrzejkową i wieczór kolędowy. Andrzejki odbędą się w świetlicy w Lusowie w piątek
26 listopada, zapisy przyjmuje Maria Zgoła (tel. 889 125 832).
18 października, w ramach współpracy z UTW w Kaźmierzu, odbyliśmy autokarową wycieczkę pod hasłem Kapliczki
i figury przydrożne w Gminie Kaźmierz. Zwiedzanie zaczęliśmy od miejscowości Gaj Wielki, gdzie znajduje się kamienna grota Matki Boskiej z Lourdes, wzniesiona przy kaplicy za
sprawą księdza Zygmunta Humerczyka, który w latach 19681997 był proboszczem w parafii Ceradz Kościelny. W Kiączynie podziwialiśmy kapliczkę Matki Boskiej z Dzieciątkiem.
W otoczeniu kościoła w Kaźmierzu nasz wzrok przykuły figura Chrystusa Zmartwychwstałego, grota z figurą Matki Boskiej Różańcowej i figurka św. Wawrzyńca. Zapaliliśmy znicz
pod Pomnikiem II Wojny Światowej usytuowanym w ponurym lesie. Do zwiedzenia pozostało wiele figur i kaplic przydrożnych, nie zdążyliśmy zobaczyć wszystkiego. Dziękujemy miłym przewodniczkom z UTW w Kaźmierzu. Być może
jeszcze tam wrócimy.
29 października dwunastoosobowa grupa (ograniczenia sanitarne) reprezentowała nasze stowarzyszenie w II Olimpiadzie Seniorów Powiatu Poznańskiego w Luboniu. Oto nasze
osiągnięcia: III miejsce z wiedzy o powiecie zajął Henryk Bi-

niek, również III miejsce w układaniu wieży z puszek na czas,
zajęła Irena Szewczyk i uwaga: I miejsce w ciepnięciu moherem i pierwsze miejsce w slalomie z jajem wywalczył bezkonkurencyjny Ryszard Fertsch. Gratulujemy zwycięzcom! Jesteśmy z Was dumni.
Mamy jeszcze jedną dobrą wiadomość: Wójt Tadeusz Czajka zgłosił naszą Prezes do Powiatowej Rady Seniorów Powiatu Poznańskiego. Tym samym od 29 października Irena Szewczyk weszła w skład tego gremium.
Poniżej harmonogram wykładów proponowanych jeszcze
w tym roku kalendarzowym. Przypominamy, że uczestnictwo
w wykładach należy do podstawowych obowiązków każdego
studenta.
24 listopada – notariusz Łukasz Banacki „Pełnomocnictwo
- korzyści i ryzyka”
8 grudnia - prof. Maria Gdaniec „Symetria na co dzień-jak
i gdzie możemy ją spotkać”
15 grudnia – dr Jadwiga Kwiek „Istota i sens zabawy. Do
czego zabawa służy seniorom”
W tym miesiącu, jak co roku, obchodziliśmy Święto Zmarłych. Piękna pogoda pozwoliła na dłuższe chwile zadumy przy
grobach najbliższych. Zróbmy co w naszej mocy, byśmy za
rok znów mogli przeżywać te chwile. Zachowujmy dystans,
nośmy maseczki na zajęciach w salach zamkniętych, nie zapominajmy o dezynfekcji rąk i wietrzeniu pomieszczeń. Niech
zajęcia dają nam tylko radość.
~ Maria Zgoła

Z UTW na grzyby

S

obota, 9 października, dla seniorów z UTW Tarnowo Podgórne
był dniem grzybobrania. Wyjazd
po godzinie 8 sprzed Urzędu Gminy, by
już przed 10 pić wspólnie kawę i zajadać słodkości przygotowane przez koleżankę Ewę i drożdżówki. Ranny chłód
zastąpiło ciepło i ogień z ogniska we
wiacie rekreacyjnej w Potrzebowicach
w Puszczy Nadnoteckiej. Po chwilach
wspólnych rozmów przy kawce ruszyliśmy w las na poszukiwaniu grzybów.
Brak obfitości grzybów wynagrodziła

nam piękna słoneczna pogoda, choć koleżanki Regina, Grażyna i Ewa mogły
się pochwalić pięknymi prawdziwkami.
Reszta zadowoliła się maślakami
i podgrzybkami. Ponad dwugodzinny
spacer po lesie zakończyliśmy grochówką, kiełbaskami z ogniska i herbatą.
Były tańce, śpiewy i rozmowy których
wszystkim w ostatnich czasach brakowało. Szczęśliwi i wypoczęci wyjechaliśmy w drogę powrotną o godzinie
15.30. Z niekłamaną tęsknotą czekamy
na dalsze wspólne imprezy.
~ U.L.
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Co się działo w Akademii Młodych i Starszych Orłów?
„Czuję się świetnie, spałam jak młody Bóg” - tymi słowy
Pani Tereska podsumowała naszą wizytę w studio Magdaleny
Gadomskiej MaMisy. W tym niezwykłym miejscu mogliśmy
doznać terapeutycznego działania idiofonów, które redukują
stres, napięcie i przenikają każdą komórkę ciała wibracjami o
takiej samej długości fal, co fale mózgowe podczas głębokiego
relaksu. Dowiedzieliśmy się również co łączy harfę kryształową, gong wietrzny, misy tybetańskie oraz dzwoneczki Koshi.
To było niesamowite uczucie móc obserwować jak seniorki z
Akademii Starszych Orłów doznają uczucia odprężenia i błogostanu, który malował się na ich twarzach.
Dźwiękoterapia była jedną z terapii z jakich mogli skorzystać uczestnicy Akademii Starszych Orłów. W projekcie odbyły
się także grupowe sesje z psycholożką Mariolą Bardziejewską
dotyczące komunikacji międzyludzkiej, emocji oraz sposobów
radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i kryzysowymi. Dodatkowo podczas spotkań z młodzieżą seniorzy uzyskali wiedzę nt.
bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej, instalo-

wania przydatnych aplikacji w telefonach komórkowych oraz
obsługi nowoczesnych video komunikatorów.
Równolegle, w Akademii Młodych Orłów, prowadziliśmy
praktyczne warsztaty dla młodzieży z zakresu wystąpień publicznych. W tym roku daliśmy młodym ludziom możliwość

sprawdzenia się w roli mówców motywacyjnych lub prelegentów. Ich wystąpienia były poprzedzone indywidualnymi konsultacjami oraz specjalnymi spotkaniami przygotowującymi
ich do nowej roli, a potem rejestrowane kamerą. Dodatkowo
na wszystkich spotkaniach odbyły się mini warsztaty dykcyjne i logopedyczne oraz gry i zabawy edukacyjne, dedykowane
poszczególnym wystąpieniom.
Łącznie w Akademii Młodych i Starszych Orłów odbyło się
21 praktycznych spotkań warsztatowych trwających od 3 do
6 godzin zegarowych. Wzięło w nich udział 20 seniorów i 20
młodych ludzi. Warsztaty przeprowadziliśmy w salach konferencyjnych w Hotelu Glamour w Przeźmierowie, w hotelu 500
w Tarnowie Podgórnym, w świetlicy w Baranowie, w SP Przeźmierowo, w salach OSIR Tarnowo Podgórne oraz w kręgielni
Alfa Vector w Tarnowie Podgórnym.
Mając na uwadze duże zapotrzebowanie na sesje psychologiczne i terapeutyczne zadeklarowaliśmy, że takie spotkania
zorganizujemy jeszcze w listopadzie i grudniu i pokryjemy je
ze środków własnych. Chcemy uczestnikom naszej Akademii
dać poczucie, że ich problemy i potrzeby są dla nas ważne i
nawet po zakończeniu projektu i mogą liczyć na naszą pomoc
oraz wsparcie.

~ Maja Stępień
Prezes Fundacji „Nigdy nie jest za późno”
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Dzieje się!

R

adośnie i z przytupem, tak bawili się nasi seniorzy z
formacji tanecznej „Senior Dance Stars”. 30 października w świetlicy w Baranowie uroczyście świętowaliśmy zakończenie tanecznego sezonu w projekcie „Active
Dance”. Atmosfera była gorąca bowiem przygrywał nam niesamowity DJ Valdi, który potrafi porwać do tańca każdego.
Jak na bal przystało rozpoczęliśmy polonezem i pomimo że
wcześniej go nie trenowaliśmy wyszedł nam doskonale! Potem był czas na taneczne konkursy z nagrodami oraz popisy i występy naszych panów, czyli „Chłopaków do wzięcia”!
Kuchnia Rafała zadbała o nasze podniebienia i było naprawdę
pysznie.
Cieszymy się, że seniorzy trenujący z nami coraz lepiej tańczą i już niedługo będziecie mogli podziwiać kolejny teledysk
z ich udziałem! Najbardziej nas cieszy fakt, że podczas cyklicznych, cotygodniowych treningów wszyscy się ze sobą
bardzo zaprzyjaźnili i teraz tworzymy jedną wielką taneczną
rodzinę. Było to doskonale widać podczas naszego balu. U nas
nikt nie czuł się samotny i o to nam chodziło! Wypatrujcie te-
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ledysku, który lada moment pokaże się w mediach społecznościowych i na You Tube fundacji i pamiętajcie – życie mamy
tylko jedno i nie wolno go oddawać walkowerem. Śmiało idźcie do przodu i realizujcie swoje marzenia, bo na ich realizację
nigdy nie jest za późno.
Z miłością do seniorów

~ Maja Stępień
Prezes Fundacji „Nigdy nie jest za późno”
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.

~ stowarzyszenia

Podopieczni ROKTARu ćwiczą swoją samodzielność

W

zeszłym roku pisaliśmy
o realizacji zadania publicznego „Od wsparcia do samodzielności”, podczas którego dorosłe osoby z niepełnosprawnościami,
które są uczestnikami WTZ, ŚDS czy
pracują zawodowo i jednocześnie są
mieszkańcami powiatu poznańskiego,
głównie gmin: Rokietnica i Tarnowo
Podgórne, podejmowały próbę samodzielnego życia poza domem rodzinnym, w mieszkaniu treningowym, które znajduje się w Tarnowie Podgórnym
w budynku WTZ. W tym roku ponownie złożyliśmy ofertę do Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej, na kontynuację zadania i otrzymaliśmy dofi-

nansowanie ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Mieszkanie treningowe funkcjonuje
w systemie całotygodniowym, w godzinach od 15.00 do 7.00 od poniedziałku
do piątku, a w weekendy całodobowo.
W sumie, w zadaniu weźmie udział 15
osób, ze znacznym i umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności, które
przez miesiąc będą ćwiczyć samodzielność przy wsparciu asystentów, opiekunów. Zadanie będzie realizowane do 30

listopada 2021 roku. Pierwsza grupa 5
uczestników, rozpoczęła pobyt w mieszkaniu treningowym 6 września i mieszkała w nim do 3 października br. Podczas pobytu uczestnicy zadania ćwiczyli
swoje umiejętności życia codziennego,
takie jak: planowanie posiłków na cały
tydzień, przygotowywanie listy zakupów, realizowanie jej w sklepie, przy-

ćwiczenia i doskonalenia, jak na przykład: współpraca w grupie, podział obowiązków i poczucie odpowiedzialności
za powierzone zadanie. Mamy nadzieję,
że możliwość spróbowania samodzielnego mieszkania, wykonywania wszystkich obowiązków domowych i ponoszenia odpowiedzialności za ich wykonanie
przyczyni się do wzrostu poczucia własnej wartości u uczestników zadania,
a tym samym do ich aktywnego uczestniczenia w wykonywaniu obowiązków
w swoim rodzinnym środowisku.

gotowywanie posiłków, dbanie o porządek w swoim pokoju i w częściach
wspólnych mieszkania, dbanie o czystość odzieży (pranie, prasowanie, przygotowywanie odzieży w zależności od
pogody), a także uczyli się ponoszenia
odpowiedzialności za swoje decyzje. Po
pobycie pierwszej grupy uczestników
„Od wsparcia do samodzielności” „Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących
w dyspozycji Samorządu Województwa
Wielkopolskiego”.
Partnerami w projekcie jest Gmina Rokietnica i Gmina Tarnowo Podgórne.
możemy powiedzieć, że z dnia na dzień
wykonywanie niektórych czynności stawało się nawykiem. Jednakże były również sprawy, które wymagają dalszego

~ Elżbieta Kram
Koordynator projektu, członek
Zarządu Stowarzyszenia ROKTAR
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Towarzystwo Pamięci
Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie

~ stowarzyszenia

Uroczystości patriotyczne w Lusowie

20

października Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Dowbor Muśnickiego we współpracy ze
Szkołą Podstawową w Lusowie zorganizowało kolejną uroczystość patriotyczną. Powodem była mijająca
w październiku 154 rocznica urodzin i 84 rocznica śmierci Dowbora. Ponadto szkoła obchodziła Dzień Patrona, którym jest
wspomniany generał. Była to również okazja do ogłoszenia
wyników konkursu „W naszej rodzinie był powstaniec” ogłoszonego przez nasze Towarzystwo. Uroczystość uświetnili
żołnierze 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej
z Międzyrzecza. Obecni byli zaproszeni goście, wśród nich
zastępca dowódcy 17. WBZ pułkownik Marek Pieniak, porucznik Mikołaj Klorek z 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony
Terytorialnej, starszy wizytator Bożena Chwaliszewska z Kuratorium Oświaty, II Zastępca Wójta Piotr Kaczmarek, proboszcz parafii w Lusowie ks. Dariusz Madejczyk, przedstawiciele licznych organizacji pozarządowych oraz uczestnicy
i laureaci konkursu.
Obchody rozpoczęły się przy pomniku generała, przy szkole. Prowadziła je Prezes Towarzystwa Zofia Smolarz. Zaproszeni goście licznie złożyli kwiaty i zapalili znicze. Chętne
osoby wygłosiły mowy okolicznościowe.
Dalsza część uroczystości miała miejsce na sali gimnastycznej, gdzie wszyscy mogli podziwiać program artystyczny
przygotowany przez uczniów oraz ich nauczycieli. Występami przeplatano rozdawanie nagród kolejnej edycji konkursu,
który tym razem odbył się pod hasłem „W mojej rodzinie był
powstaniec”. Jednym z tych „przerywników” było wystąpienie pracownika muzeum Macieja Elantkowskiego, który prezentując replikę munduru powstańczego objaśniał znaczenie
poszczególnych jego elementów.
Głównym celem konkursu było ocalenie od zapomnienia
członków rodziny, którzy brali udział w Powstaniu Wielkopolskim oraz działali we wszelkich organizacjach wspierających
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przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu.
W konkursie wzięli udział uczniowie z wielu szkół z terenu
całej wielkopolski, szkoda że wśród licznej rzeszy uczestników zabrakło uczniów z tarnowskich szkół.
Po uroczystościach wszyscy mogli się posilić wojskową grochówką. Niezawodni żołnierze przygotowali tak lubiany przez
uczniów festyn wojskowy. Uczniowie mieli okazję sprawdzić
swe umiejętności jako saperzy lub snajperzy, wziąć udział
w pokazach ratownictwa medycznego, a także zapoznać się
ze sprzętem wojskowym używanym w 17. WBZ z Międzyrzecza.
~ Aleksandra Ludwiczak
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.

– przyjdź na TLENoSOBOTĘ

szystko co robimy i czym jesteśmy, zaczyna się
od naszego Oddechu”. Zacznij od świadomego
oddechu. Żyjemy w szybkim tempie. Dużo czasu
spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach a za mało na świeżym powietrzu i na zdrowej aktywności. Oddychamy zanieczyszczonym powietrzem. Towarzyszy nam długotrwały stres.
Często jesteśmy osłabieni, odczuwamy bóle mięśni i brakuje
nam energii. Przyczyną może być niedotlenienie.
Tlen to życie a podany w wyższym stężeniu i warunkach
podwyższonego ciśnienia może zdziałać cuda. Tlenoterapia
jest efektywną metodą dostarczania tlenu do wszystkich organów i tkanek organizmu. To za sprawą podwyższonego ciśnienia atmosferycznego tlen w komorze hiperbarycznej przenika
nie tylko do krwinek czerwonych – jego stężenie zwiększa się
też w układzie limfatycznym, płynie mózgowo-rdzeniowym
oraz osoczu, dzięki czemu dostaje się nawet do komórek słabo
ukrwionych.
Podczas „tlenosoboty” towarzyszyć nam będzie Marta Sobańska-Wlizło, fizjoterapeutka, kosmetolog z wieloletnim do-
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powstańców i powstanie. Konkurs obejmował dwie kategorie:
pierwsza to konkurs plastyczny przeznaczony dla najmłodszych uczniów, a druga - konkurs literacko-fotograficzny,
przeznaczony dla uczniów klas 5-8 oraz uczniów szkół średnich. Laureaci otrzymali nagrody za uzyskanie wyróżnienia,
pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca. Ponadto wszyscy
uczestnicy otrzymali zestaw upominkowy za udział w konkursie. Wśród nagród znalazły się też gry edukacyjne ufundowane

świadczeniem pracy z ludźmi. Pani Marta opowie nam jak
z punktu widzenia fizjoterapii tlen niezbędny jest do wszelkich procesów fizjologicznych. Dowiemy się również jak wiele nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu wiąże się
z niedoborem tego pierwiastka. Poznamy rolę dotlenienia naszych mięśni, organów wewnętrznych oraz skóry dla zdrowego codziennego funkcjonowania.
Tego dnia w programie także:
- masaż punktów spustowych – to zgrubienia w obrębie mięśnia lub powięzi, powstają na skutek przeciążeń, bywają także
spowodowane przewlekłym stresem i przemęczeniem,
- 20-minutowa sesja próbna w komorze hiperbarycznej.
Na tlenosobotę obowiązują telefoniczne zapisy. Serdecznie zapraszamy do kontaktu odpowiemy na wszystkie pytania i wątpliwości. Pozwól zaopiekować się sobą w naszym gabinecie.
Dla kogo: dla wszystkich, wstęp wolny, zapisy telefoniczne
pod nr tel. 690 560 183
Kiedy: 4 grudnia
Gdzie: „Może tlenu?” Rynkowa 68/2, Przeźmierowo

~ porady
Z praktyki dietetyka

Jak obiad
może zmienić świat

S

łyszałaś/eś kiedyś o diecie planetarnej?
Dieta planetarna to taki model
żywieniowy, którym najważniejszym
celem jest pogodzenie potrzeb żywnościowych ludzkości jednocześnie minimalizując niekorzystne działania związane z produkcją żywności. W ostatnich
latach można zaobserwować trend
zwracania większej uwagi na to, co trafia na nasze talerze. I słusznie! Naukowcy podkreślają, że Ziemia potrzebuje
zmian.

Dieta planetarna to nie tylko korzyści dla planety, ale również dla zdrowia!
Oparta jest na racjonalnym żywieniu ze
zwróceniem szczególnej uwagi na produkty roślinne. Nie jest to jednak dieta
wegetariańska!

Główne założenia diety planetarnej:
- głównym źródłem białka w diecie
powinny być produkty pochodzenia roślinnego,
- wzbogacenie diety kilka razy w tygodniu w ryby i inne źródła kwasów
tłuszczowych omega-3,
- radykalne ograniczenie spożywania
czerwonego mięsa,
- umiarkowane spożycie drobiu,
- przynajmniej 5 porcji owoców i warzyw dziennie,
- codzienne spożywanie orzechów
i suchych nasion roślin strączkowych,
- węglowodany powinny pochodzić
głównie z pełnych ziaren zbóż,
- umiarkowane spożycie mleka i produktów mlecznych,
- zmniejszenie o połowę ilości spożywanego cukru.

Naukowcy szacują, że zmiana żywienia na dietę planetarną uchroniłaby 11
milionów osób na świecie przed przedwczesną śmiercią spowodowaną nieprawidłowym żywieniem.
W systemie nowego modelu diety dużą uwagę przykuwa się również
do zmniejszenia marnowania jedzenia.
Wspomina się również o przyjmowaniu
odpowiedniej ilości kalorii do swoich
potrzeb.
Dietę planetarną mogą stosować zarówno dorośli jak i dzieci.
dietetyk kliniczny
mgr Aleksandra Kotlarz-Woźniak
kontakt@prozdrawiam.pl
www.prozdrawiam.pl

Żywienie na codzień

Kiedy jabłko szkodzi …czyli
o zaburzeniach flory bakteryjnej jelit SIBO

P

rzerost flory bakteryjnej
nazywany powszechnie
SIBO (ang. Small Intestinal Bacterial Overgrowth)
to bardzo kłopotliwa dolegliwość, która przebiega często
z niekontrolowanymi wzdęciami, biegunkami, bólami brzucha i szeregiem innych dolegliwości.
Jednym wielu dietetycznych markerów
wzbudzających podejrzenie SIBO jest
właśnie jabłko, a dokładnie zawarte
w nim bardzo specyficzne węglowodany nazywane galaktooligosacharydami
(GOS), składające się z glukozy i galaktozy, których połączenia nasz organizm nie potrafi rozerwać żadnym enzymem. W efekcie GOS nie są wchłaniane
w przewodzie pokarmowym, a kiedy
trafiają na bakterie jelitowe fermentują
i prowadzą do powstania wzdęć i bólu
brzucha, produkując między innymi

wodór. GOS mają też zalety,
są niezastąpionym prebiotykiem, korzystnie wpływającymi na zasiedlenie dobrych bakterii w jelitach.
Dlaczego zatem GOS szkodzą? W sytuacji, gdy liczba
bakterii (przerost) w jelitach
wzrasta, ich spotkanie z GOS powoduje wzmożoną fermentację, nadmierną
ilość gazów i dolegliwości. I tu pojawia się konieczność odpowiedniej diety eliminującej poszczególne klasy węglowodanów są wśród nich GOS, FOS
(fruktooligosacharydy), także produkty
będące źródłem fruktozy, laktozy, polioli, które są pożywką dla rozwijających
się bakterii. Uwaga wymienione związki występują nie tylko w jabłku, ale wielu innych produktach.
Jedną z diet zalecanych przy SIBO
jest dieta Low Fodmap, która ograni-

cza te właśnie nadmiernie fermentujące oligosacharydy oraz substancje, które
mogą zwiększyć znacznie rozrost bakterii w dwunastnicy oraz jelicie cienkim lub doprowadzać do zbyt dużej
fermentacji w jelicie grubym. Leczenie
często przebiega równolegle z antybiotykoterapią, której celem jest ograniczenie nadmiernie fermentujących bakterii
a najskuteczniejsza terapia to taka, którą prowadzi równocześnie lekarz i dietetyk, którzy umiejętnie regulują dawki
leków i proporcje węglowodanów eliminowanych i wprowadzanych do diety.
~ dr hab. Magdalena
Człapka-Matyasik,
dietetyk kliniczny
dietetyk@twojdietetyk.org
www.twojdietetyk.org
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~ porady
Psychologia na co dzień

ODREAGOWANIE
czyli regeneracja sił

Z

godnie z wiedzą psychologiczną odreagowanie to
umiejętność regenerowania sił i dbania o odpowiedni poziom energii. Skuteczne pozbywanie się z organizmu hormonów stresu. Trening radzenia sobie z trudnymi
emocjami, złością, gniewem, smutkiem, zazdrością i podobnymi emocjami oraz w sytuacjach konfliktów. Właściwe zarządzania negatywnymi emocjami.
Jeden z bywalców „ławeczki” w kultowym serialu „Ranczo” mówi: „jeszcze nie wynaleziono hormonów, a ludzie
kochali się na zabój, szczęśliwie, nieszczęśliwie”. I tak to
jest z psychologią, że często nazywa, systematyzuje, porządkuje to, co ludzie intuicyjnie znają i praktykują „od zawsze”.
Lepiej lub gorzej. Z pożytkiem lub szkodą dla siebie i innych.
Starożytni Grecy wymyślili szlachetne Katharsis – oczyszczenie, uwolnienie od cierpienia, odreagowanie zablokowanego napięcia, stłumionych emocji, skrępowanych myśli
i wyobrażeń. Za twórcę tej koncepcji uważa się Arystotelesa,
którego zdaniem katharsis następuje w u aktorów i widzów
w wyniku doznań artystycznych. Jego zdaniem następuje
uwolnienie tych elementów, które wcześniej były blokowane przez mechanizmy obronne i mechanizmy kontroli społecznej. Uwolnieniu podlegają kompleksy psychiczne, nieuświadomione treści dezorganizujące funkcjonowanie.
Jest to bardzo szlachetna forma odreagowania, ale też mocno elitarna wymagająca czasu i specjalnych zabiegów. Mechanizm katharsis wykorzystują często, nieświadomie, małe
dzieci podczas zabaw tematycznych, odgrywając różne role.
Nieco zwulgaryzowaną formą katharsis są dowcipy, kabarety, a ostatnio tak popularne memy internetowe.
Równie starym, jak przedstawienia, sposobem odreagowania, ale dużo bardziej niebezpiecznym dla jednostki i grupy,
jest instytucja Kozła Ofiarnego. Oczyszczenie przez dokonanie aktu ofiary z użyciem przemocy dokonanej na obiekcie wybranym przez zbiorowość do roli kozła ofiarnego.
Kozłem ofiarnym może być praktycznie każdy, kto różni się
czymkolwiek od większości członków grupy. Strojem, sposobem zachowania, religią, poglądami. Przemoc, której celem jest wykluczenie „kozła” z grupy i dokonanie w ten sposób oczyszczenia, przybierać może bardzo różne formy. Od
wyzwisk do bicia i pozbawienia życia. Ta forma odreagowywania napięć nasila się w momencie kryzysu, dezintegracji czy zagrożenia. Prawdziwego lub wyobrażonego. Różne rzeczy i zachowania mogą zostać uznane za zagrażające
tożsamości grupy. Niestety, mechanizm ten, choć chwilowo
zwiększa poczucie bezpieczeństwa grupy i jednostek, zwiększa jej poczucie spójności, na dłuższą metę jest bardzo niebezpieczny. Odpowiada za palenie na stosach, w komorach
gazowych i wiele innych nikczemności, które się zdarzały
i zdarzają społeczeństwom. Stosowanie mechanizmu kozła
ofiarnego jest zawsze oznaką problemów ze zdrowiem psychicznym. Jednostek i całych grup społecznych.
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W życiu prywatnym człowiekiem osłabionym i spiętym, jadącym na resztach paliwa, łatwiej jest manipulować. To tacy
ludzie przekraczają granice swoich możliwości i wpadają
w syndrom wypalenia. Gdyby wiedzieli, jak się bronić przed
wypaleniem, to by ich to uchroniło. Odreagowanie ma zabezpieczyć nas przed nami samymi, przed nasza tendencją do
nadmiernego starania się i nadużywania siebie – dać możliwość panowania nad naszym życiem.
Na nasze zmęczenie składają się, zdaniem W. Eichelbergera dwa komponenty: zmęczenie prawdziwe i wtórne. To
pierwsze jest wynikiem wysiłku (fizycznego, emocjonalnego, intelektualnego), który musieliśmy wykonać. Drugi
bierze się z braku odpoczynku, odreagowania. Pozostawienia w organizmie fizjologicznych i emocjonalnych toksyn
stresu.
Eichelberger proponuje trzy kroki pozwalające się ich pozbyć.
1. Zastosowanie zasady śluzy, czyli pozostawienie problemów w miejscu, które jest ich źródłem. Nie przynoszenie
kłopotów z pracy do domu i odwrotnie. I co równie ważne,
nie przynoszenie jednych i drugich na spotkania towarzyskie, na których powinniśmy się dobrze bawić. Ważnym jest
oddzielenie domu od pracy poprzez prysznic, zmianę ubrania. Symboliczne dokonanie przejścia z jednej sfery życia
do drugiej. Początkowo może się to okazać trudne, rodzić
poczucie straty czasu. Z czasem okaże się błogosławionym
lekiem na stres, wypalenie, przemęczenie.
2. Wygospodarowanie dwa razy w tygodniu co najmniej
godziny na intensywną formę ruchu. Pływanie, bieganie
jazda na rowerze, tenis. Ale może to być również kopanie
ogródka lub podobne prace. Im bardziej się spocisz, tym
więcej toksyn wydali twoje ciało.
3. Śpiewaj, krzycz! Nie ma skuteczniejszej formy ekspresji emocji niż krzyk i śpiew. Małe dzieci robią to intuicyjnie. Krzyczymy, kiedy nie mamy już sił. Ale zaraz potem
przychodzi poczucie wstydu, niesmak i rodzi się kolejne napięcie. Postaraj się w miarę regularnie krzyczeć i śpiewać
w warunkach, które nie będą krępujące dla ciebie i otoczenia. W lesie, w domu, kiedy nie ma domowników. Ważne jest
też nauczenie się rozróżniania, kiedy dziecko krzykiem próbuje nas terroryzować, a kiedy jest to ekspresja jego emocji.
Nie ulegajmy temu pierwszemu, nie blokujmy drugiego.
~ dr Jadwiga Kwiek, psycholog, psychoterapeuta
autorka książki …jak żyć, jak…? PRZEPIS na CZŁOWIEKA
redaktorka ogólnopolskiego miesięcznika GAZETA SENIOR
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Wiadomości
brackie

S

łońce, morze i góry - wycieczka
do Chorwacji. W dniach 17 – 28
września z inicjatywy siostry Renaty Maćkowiak-Maciejewskiej, członkowie i sympatycy Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego spędzili czas w środkowej
Dalmacji, na wybrzeżu Morza Adriatyckiego, u podnóża masywu górskiego
Biokovo, na przepięknej Riwierze Makarskiej. Poza plażowaniem i pływaniem
w ciepłym morzu byliśmy w bośniackiej
Madjugorie, miejscu objawień Matki Bożej oraz doświadczonym ostatnią wojną
Mostarze. Odbyliśmy rejs statkiem w towarzystwie delfinów do malowniczego
miasteczka Jelsa na wyspie Hvar i uroczej miejscowości Bol na wyspie Brać.
Zwiedziliśmy miasto Split z rezydencją
cesarza Dioklecjana i Trogir. Odważ-

ni wjechali na taras widokowy Skywalk
na szczycie masywu górskiego Biokovo, skąd podziwialiśmy panoramę Riwiery Makarskiej. W drodze powrotnej
spacerowaliśmy po przepięknym Parku
Narodowym Jezior Plitwickich, krainy
jezior o niezwykłym kolorze i kaskady
spadającej wody. Ogromne podziękowania za włożony trud w organizację wyjazdu dla siostry Renaty oraz dla pana Andrzeja za ciekawe opowieści i pokazanie
nam przepięknej krainy słońca, morza,
gór i rakiji.
9 października na strzelnicy w Sierakowie odbyło się strzelanie o tytuł Króla Żniwnego Okręgu Szamotulskiego.
Godność Króla Żniwnego wystrzelał brat
Marian Majkowski z KBS Grzebienisko,
a jego rycerzami zostali Krzysztof Cieślik z KBS Tarnowo Podgórne i Lech Orlik KBS Sieraków.
W tym samym dniu odbyły się zawody o przechodni Puchar Marszałka Okręgu Szamotulskiego Rywalizacja odbywa
się w nocy, strzelcy muszą zgasić trzy

światełka. Po kilku latach nieobecności
puchar wrócił do Tarnowa, za sprawą
naszego obecnego Króla Zielonoświątkowego brata Krzysztofa Cieślika.
W listopadzie wspominamy szczególnie naszych zmarłych członków.
Informujemy, że strzelnica jest otwarta
w każdy wtorek i czwartek w godz.16.0020.00 zapraszamy młodzież zainteresowaną sportem strzeleckim.
Z brackim pozdrowieniem
~ Stanisław Bączyk – prezes,
Magdalena Mazantowicz – sekretarz
Projekt współfinansowany
przez Gminę Tarnowo Podgórne

Spotkanie ze specjalistką ds. psychodietetyki

Z

apraszamy na spotkanie autorskie z Marzeną Żurek, doradcą
i edukatorem żywieniowym, specjalistą ds. psychodietetyki, promotorką zdrowego stylu życia oraz autorką
książki „Dieta dorosłego człowieka”.
Marzena Żurek posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi i dziećmi, specjalizuje się w trwałej
zmianie nawyków żywieniowych. Jest
ekspertem radiowym i telewizyjnym.
Na spotkanie pt. „Jak wzmocnić
swoją odporność (nie tylko) jesienią

oraz na co zwrócić uwagę komponując pełnowartościowe posiłki po
przebytej infekcji COVID-19” zapraszamy 24 listopada o godzinie 18.00
do Biblioteki Publicznej w Tarnowie
Podgórnym, przy ulicy Ogrodowej
2A.
Ze względu na ograniczoną liczbę
miejsc obowiązują zapisy. Wszystkich
chętnych prosimy o zgłaszanie się osobiście w siedzibie Biblioteki w Tarnowie Podgórnym lub telefonicznie pod
numerem 61 8 14 74 11.

Wieczór z kryminałem w bibliotece

M

iłośników kryminałów – i nie
tylko – zapraszamy na spotkanie autorskie z Ryszardem Ćwirlejem – pisarzem, dziennikarzem oraz wykładowcą. Ryszard
Ćwirlej ukończył socjologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pracował jako reporter w TVP Katowice oraz
w poznańskim oddziale TVP. Był szefem redakcji Teleskopu. W roku 2010
został członkiem zarządu do spraw programowych poznańskiego Radia Merkury. W roku 2015 odszedł z radia.
Obecnie jest wykładowcą na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Ryszard Ćwirlej znany jest przede
wszystkim jako autor powieści kryminalnych, których akcja toczy się od lat
osiemdziesiątych XX wieku do czasów
współczesnych, w Poznaniu i innych
miejscach Wielkopolski. Jest twórcą nowego gatunku literackiego – powieści
neomilicyjnej.
Spotkanie odbędzie się 1 grudnia
o godzinie 18.00 w Bibliotece Publicznej w Tarnowie Podgórnym, przy ulicy Ogrodowej 2A.
Ze względu na ograniczoną liczbę
miejsc obowiązują zapisy. Wszystkich
chętnych prosimy o zgłaszanie się osobiście w siedzibie Biblioteki w Tarno-

wie Podgórnym lub telefonicznie pod
numerem 61 8 14 74 11.
fot. Adam Ciereszko
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Biblioterapia – czym właściwie jest?

B

iblioterapia jest formą leczenia lub rodzajem terapeutycznego wsparcia przez literaturę. Metoda ta polecana jest w sytuacjach doświadczania stresu, po
traumatycznych wydarzeniach czy w zaburzeniach nastroju.
Biblioterapia, jako nauka zaliczana jest do arteterapii i zakłada wykorzystanie czytania odpowiedniej lektury do asymilacji
wartości psychologicznych, społecznych i estetycznych w samorozwoju.
Koncepcja leczenia książką ma długą historię. Początki biblioterapii sięgają tak naprawdę czasów starożytnych. Nad
biblioteką w Tebach znajdował się napis: „Miejsce leczące
twoją duszę”. W XX wieku biblioterapia doczekała się wielu
opracowań i jest metodą adresowaną zarówno do dzieci jak
i dorosłych. Bardzo popularna jest w Wielkiej Brytanii i USA.
W Polsce popularyzują tę metodę m.in. Irena Borecka, Wita
Szulc, Ewa Tomasik i Bronisława Woźniczka-Paruzel.
Warto pamiętać, że każdy z czytelników może w różny sposób zareagować na ten sam tekst. Każdy z nas niejednokrotnie
dokonując wyborów czytelniczych, sięga po książkę zgodną
ze swoim aktualnym stanem wewnętrznym czy z nastrojem.
Jest to swego rodzaju autoterapia, która działa w ten sposób,
że wybieramy ten rodzaj literatury, który w danym momencie jest nam najbardziej potrzebny, który najlepiej nas odpręża
i daje ukojenie po ciężkim dniu. Dla jednych będą to powieści
obyczajowe czy autobiograficzne, a dla innych krwawe kryminały. Z tego względu wybierając konkretną pozycję powinniśmy kierować się zasadą: odpowiednia książka dostosowana
do danej sytuacji.
Do małego odbiorcy skierowana jest bajkoterapia, czyli terapia przez opowieści, zwane również bajkami-pomagajkami.
To metoda profilaktyczna i terapeutyczna adresowana do dzieci w wieku od czterech do dziewięciu lat. Istnieją różne rodzaje bajek terapeutycznych: psychoedukacyjne, relaksacyjne
czy psychoterapeutyczne. Mogą one pomagać w redukowaniu
dziecięcych lęków, kształtować pozytywne wzorce zachowań,

14 listopada
Ogólnopolski
Dzień Biblioterapii

ale również pomóc w odpoczynku czy relaksacji. Książka ze
szczęśliwym zakończeniem, jak i pozytywny bohater, z którym dziecko może się identyfikować, daje mu wiarę we własne
umiejętności. Sytuacja, która dla dziecka była beznadziejna,
teraz staje się możliwa do rozwiązania dzięki bohaterowi, który daje odpowiedni wzór. Za sprawą bajkoterapii dziecko jest
w stanie poradzić sobie z trudnościami jakimi są np. poczucie niższej wartość lub brak akceptacji ze strony rówieśników.
Maluch uczy się również kontrolować swoje uczucia: złość,
smutek, strach czy zazdrość.
Trzeba powiedzieć, że biblioterapia to leczenie duszy człowieka, niejednokrotnie zagubionego w dzisiejszym świecie,
a już na pewno małego człowieka, który nie może poradzić
sobie z negatywnymi emocjami. Książki o charakterze terapeutycznym uczą nazywania własnych uczuć, przełamywania
barier oraz odnajdywania pogody ducha i akceptacji siebie.
Każdemu z nas przyda się czasami terapia książką, choćby
jako metoda profilaktyczna, dlatego tak ważna jest konieczność czytania oraz wychowania poprzez kontakt z książką.
~ A.N.

Wystawa z okazji roku Lema

S

tanisław Lem w tym roku obchodziłby
100. rocznicę urodzin. Z okazji obchodzonego właśnie Roku Lema, GOK SEZAM włączył się w propagowanie twórczości
tego niezwykłego pisarza i futurysty. Dzięki
materiałom Narodowego Centrum Kultury zorganizowaliśmy interaktywną wystawę, która
składa się z dwóch części. Pierwsza to dziesięć
prac współczesnych artystów, którzy specjalnie
zinterpretowali plastycznie książki Lema. Druga – znakomite grafiki Daniela Mroza. Dodatkowo na planszach znajdują się kody QR prowadzące do fragmentów audiobooków.
LEM – wystawa, 2.11-30.11 Galeria w Rotundzie, wystawa czynna w godzinach otwarcia
Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym, wstęp
wolny.
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listoPad/grudzień

2-30/11

28/11

nIEdZIELA
GOdZ. 15:00
cEnTrUM kULTUrY prZEźMIErOwO

GALErIA w rOTUndZIE

LEM - wystawa interaktywna

kInO SEZAMU dla dzieci:
„wilk na 100%”
Bilety: 11 zł

19/11

3/12

kInO SEZAMU:
„nie czas umierać”
Bilety: 16 zł

kInO SEZAMU:
Bilety: 16 zł

w w w . g o K s e z a m . P l

pIąTEk
GOdZ. 19:00
cEnTrUM kULTUrY prZEźMIErOwO

20/11

SOBOTA
GOdZ. 18:00
cEnTrUM kULTUrY prZEźMIErOwO

pIąTEk
GOdZ. 19:00
cEnTrUM kULTUrY prZEźMIErOwO

3-5/12

pIąTEk GOdZ. 18-20
SOBOTA 10-14, nIEdZIELA 9-13
cEnTrUM kULTUrY prZEźMIErOwO

bile
wypr ty
zedan
e

koncert. jacek wójcicki i justyna
dyla. Orkiestra Le Quattro Stagioni
pod dyrekcją Tadeusza Żmijewskiego
Bilety: 69 zł

Warsztaty wokalne dla kobiet
koszt: 100 zł
Szczegóły i zapisy: www.goksezam.pl

21/11

4/12

nIEdZIELA
GOdZ. 12:30
dOM kULTUrY w TArnOwIE pOdGórnYM

SOBOTA
GOdZ. 17:00
dOM kULTUrY w TArnOwIE pOdGórnYM

MAŁA ScEnA SEZAMU:
„Skok na księżyc” - Teatryle
Bilety: 11 zł

„kleszcz” - premiera spektaklu Teatrama
Obowiązują bezpłatne wejściówki

26/11

5/12

pIąTEk
GOdZ. 19:00
cEnTrUM kULTUrY prZEźMIErOwO

nIEdZIELA
GOdZ. 15:00
cEnTrUM kULTUrY prZEźMIErOwO

kInO SEZAMU
repertuar wkrótce
na www.goksezam.pl
Bilety: 16 zł

27/11

SOBOTA
GOdZ. 17:00
cEnTrUM kULTUrY prZEźMIErOwO

kInO SEZAMU dla dzieci:
Bilety: 11 zł

10/12

pIąTEk
GOdZ. 19:00
cEnTrUM kULTUrY prZEźMIErOwO

wejśc
iów
rozda ki
ne

„powróćmy jak za dawnych lat”
koncert z okazji 10-lecia zespołu
Senioritki
Obowiązują bezpłatne wejściówki

kInO SEZAMU:
Bilety: 16 zł

28/11

11/12

nIEdZIELA
GOdZ. 14:30
dOM kULTUrY w TArnOwIE pOdGórnYM

SOBOTA
GOdZ. 12:00 OrAZ 14:30
cEnTrUM kULTUrY prZEźMIErOwO

„Zróbmy sobie prezent”
- warsztaty plastyczne
koszt: 35 zł
Szczegóły i zapisy: www.goksezam.pl

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/wEjścIówkI:

• serwis Biletyna.pl (tylko bilety)
• 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.
16-20; w CK Przeźmierowo od pon.
do pt. w godz. 16-20

MAŁA ScEnA SEZAMU:
nutkoSfera i drobnutki – ceZik
dzieciom akustycznie

bile
wypr ty
zedan
e

Zeskanuj i kup bilet 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

listopad 2021 | sąsiadka~czytaj |

25

~ gok

Co gramy?

L

istopadowe seanse w Kinie Sezamu dostarczą widzom sporej
dawki emocji. Natomiast repertuar grudniowy wkrótce pojawi się na
stronie www.goksezam.pl oraz na profilu facebook.com/goksezam. Już dziś
obiecujemy, że nie zabraknie świątecznych akcentów.

rwanego naukowca okazuje się o wiele
bardziej zdradliwa, niż mogłoby się wydawać i naprowadza agenta 007 na ślad
tajemniczego złoczyńcy. Ten dysponuje
nową, niezwykle niebezpieczną technologią. Kolejny film o przygodach Bonda
przypadnie do gustu zarówno zagorzałym fanom, jak i sceptykom.

19.11 (piątek) godz. 19, CK Przeźmierowo „Nie czas umierać” reż.
Cary Joji Fukunaga. Sensacyjny
James Bond opuszcza czynną służbę i cieszy się spokojnym życiem na
Jamajce. Tymczasem jednak jego stary
przyjaciel Felix Leiter z CIA zwraca się
do niego o pomoc. Misja uratowania po-

26.11 (piątek) godz. 19, CK Przeźmierowo tytuł seansu wkrótce na
www.goksezam.pl
Dla dzieci:
28.11 (niedziela) godz. 15, CK Przeźmierowo, „Wilk na 100%”
Freddy Lupin ma prawie trzynaście
lat i jest dziedzicem znamienitego rodu
wilkołaków. Tak, tak, wilkołaki żyją
wśród nas! Za dnia wyglądają jak ludzie, ale nocami zmieniają się w wilki. Freddy właśnie w dniu swoich
trzynastych urodzin po raz pierwszy
ma przejść przemianę i stanąć na czele
swojej watahy. Jego ojciec też był kie-

dyś wodzem, ale poległ w obronie słabszych. Magiczna przemiana nie dokonuje się tak, jak sobie Freddy wymarzył.
Zamiast przybrać postać potężnego, budzącego respekt wilka, chłopak zmienia
się w uroczego białego pudelka o różowej grzywce. W tej sytuacji, zamiast
wodzem, staje się pośmiewiskiem, a zaraz potem bezdomnym psem ściganym
przez łowców bezpańskich zwierząt
i pewnego szalonego mściciela. Freddy wciąż ma jednak serce wilka i nie
zamierza się poddać. Z pomocą swojej
nowej przyjaciółki, suczki Batty i całej
czworonożnej ulicznej ferajny, Freddy
Lupin udowodni, że nawet mały biały pudelek może być stuprocentowym
wilkiem, jeśli tylko ma odwagę, rozum
i krąg zaufanych przyjaciół.

Zielony aktor? Przekonajcie się sami!

K

to jest szybszy od ślimaka ale wolniejszy od ryby, odważniejszy od szczura lądowego, ale bardzo boi się
samotności? To bohater spektaklu „Skok na księżyc”
w reżyserii Marioli i Marcina Ryl-Krystianowskich. Jest dobrym pływakiem, ale najlepiej wychodzi mu skakanie. Jest też
bardzo ambitny, chciałby skoczyć najdalej, najwyżej i dokonać czegoś naprawdę wielkiego. Czy mu się to uda? Co zdobędzie? Czego dowie się o świecie i o sobie samym? Spektakle
TeatRyle to nie tylko świetna uczta aktorska. Scenografią i lalkami do spektaklu zajęła się Olga Ryl-Krystianowska, a muzyką Jakub Woźniak. Przy takiej profesjonalnej ekipie można tylko życzyć młodym widzom dobrze spędzonego czasu!
21.11 godz. 12.30 Mała Scena Sezamu: „Skok na księżyc”
– TeatRyle, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Oprócz
serwisu biletyna.pl, bilety w cenie 11 zł można kupować w kasach:
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 pon.
do pt. w godz. 16-20
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Warsztaty wokalne dla kobiet

W

szystkie zainteresowane
śpiewem panie, zapraszamy
na trzecią edycję warsztatów
wokalnych. Warsztaty poprowadzą Ada
i Paweł Rogoża, animatorzy Studia Piosenki Gminnego Ośrodka Kultury SEZAM.
To kolejna okazja, by spotkać się
w kobiecym kręgu i wspólnie zaśpiewać, ciesząc się pracą nad świadomością ciała i oddechu. Będziemy poznawać tajniki swobodnego śpiewania,
rozgrzewać głos przy akompaniamencie pianina, śpiewać wspólnie na głosy

i radować czasem poświęconym sobie
w przyjaznej atmosferze.
3-5 grudnia, Centrum Kultury Przeźmierowo (piątek godz. 18-20, sobota 10-14, niedziela 9-13). Koszt 100 zł/
os. Zapisy na podstawie wypełnionej
karty uczestnictwa, którą pobrać można wraz z regulaminem warsztatów ze
strony www.goksezam (zakładka regulaminy/regulamin warsztatów w sezonie
2021/2022). Po wysłaniu karty na adres
sezam@goksezam.pl, uczestnik otrzyma informację potwierdzającą udział
i wskazującą sposób płatności. 
~ ar

Świąteczne warsztaty plastyczne

W

itryny sklepów powoli zapełniają się kuszącymi
przechodniów upominkami. My również zachęcamy by zająć się prezentami. Na początek jednak apelujemy: zróbmy sobie prezent dla siebie! Wraz z instruktorkami kół plastycznych Justyną Just-Przybylską oraz
Magdaleną Łuczak, zapraszamy na warsztaty z rękodzieła.
Proponujemy dekoracyjny wianek ze szczyptą białej magii
z zaskakujących materiałów. Drugim elementem do wykonania na warsztatach będzie ozdoba, która może służyć jako: zawieszka, bombka itp. Na zakończenie, jeśli wystarczy czasu,
jeszcze jeden drobiazg, ale to już niespodzianka! Kto powiedział, że pierwszym obdarowanym nie możemy być my sami?
Zapraszamy do zabawy!
Zróbmy sobie prezent - warsztaty plastyczne, 28.11. godz.
14.30-17.00, koszt: 35zł, Zapisy na podstawie wypełnionej
karty uczestnictwa, którą pobrać można wraz z regulaminem
warsztatów ze strony www.goksezam.pl (zakładka regulaminy/regulamin warsztatów w sezonie 2021/2022). Po wysłaniu

karty na adres sezam@goksezam.pl, uczestnik otrzyma informację potwierdzającą udział i informację o sposobie płatności.
~ JJP

Senioritki świętują!

P

rzed nami (27 listopada) jubileusz Senioritek. Panie występują na scenie już od dziesięciu lat i zyskały grono
swoich wiernych fanów. Nie dziwi więc, że wejściówki
na jubileuszowy koncert grupy rozeszły się w ekspresowym
tempie. A co nas czeka podczas wspólnego świętowania? –
Wszystkiego zdradzić nie mogę (…), ale chciałabym przypomnieć fragmenty archiwalnych spektakli. Pokazać, co udało
nam się zrobić przez te dziesięć lat – zdradziła w wywiadzie
dla TarNowej Kultury Mariola Ryl-Krystianowska, która od
początku prowadzi Senioritki. Dla tych, którym nie udało się
zdobyć bezpłatnych wejściówek, szykujemy coś specjalnego.
Liczymy na to, że wkrótce uda się ponownie zobaczyć na scenie wszystkie aktorki podczas koncertu na bis. Śledźcie naszą
stronę internetową oraz profil na facebooku.
~ MW
listopad 2021 | sąsiadka~czytaj |
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O rozmowie w Pałacu

8

listopada w Pałacu Jankowice odbyło się spotkanie
z prof. Jerzym Bralczykiem, znanym językoznawcą,
wybitnym specjalistą w zakresie języka polskiego, jednym z największych autorytetów w dziedzinie języka polskiego. Rozmawialiśmy o... rozmawianiu, ale też o przemawianiu
i mówieniu. Padło wiele pytań o poprawne wysławianie się
i próśb o opinię profesora na temat współczesnego języka. Na
wszystkie te kwestie profesor odpowiadał bardzo fachowo, ale
i z charakterystycznym dla siebie dowcipem.
Iskrą do zorganizowania tego wydarzenia była książka napisana przez nauczycielkę ze Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie Sylwię Łabędzką-Słaboszewską pt. „Wierszydła-Straszydła”. Bohaterem jednego z zawartych w niej wierszy jest
właśnie prof. Jerzy Bralczyk, który zgodził się, by oficjalna
premiera książki miała miejsce w jego obecności, tego wieczoru w Pałacu Jankowice.
~ ARz, fot. T. Koryl

Koncert na dwa fortepiany
T
ego w Sali koncertowej Pałacu Jankowice jeszcze nie było!
4 grudnia o godzinie 17.00 zapraszamy na recital Książek Piano Duo,
które zagra dla nas na dwa fortepiany.

towali w wielu miejscach w Polsce i za
granicą (Szwajcaria, Francja, Wielka
Brytania, RPA). W 2019 r. duet zdobył
II nagrodę i nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie dzieł Schuberta na

ny Antona Areńskiego i Sergiusza Rachmaninowa. W 2021 r. zostali zwycięzcami II Międzynarodowego Konkursu
Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w kategorii zespoły kameralne.
Muzycy są beneficjentami programu
stypendialnego „Młoda Polska”. Duet
reprezentowany jest przez Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena.
Koncert realizowany jest we współpracy z Teatrem Muzycznym w Poznaniu.
Jesteśmy przekonani, że będzie to
prawdziwa, muzyczna uczta. Warto!
*rezerwacja telefoniczna bezpłatnych
wejściówek od 22 listopada pod nr tel.:
61 10 10 400 (pon.–pt. w godz. 8.00–
20.00, sob.–nd. w godz. 12.00–20.00).
Procedura uczestnictwa w wydarzeniach oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.palacjankowice.
pl

Zespół został założony w 2012 r.
przez Agnieszkę Zahaczewską-Książek i Krzysztofa Książka. Muzycy rozpoczęli współpracę pod okiem dr hab.
Sławomira Cierpika w czasie studiów
na Akademii Muzycznej w Krakowie,
później pracowali także pod kierunkiem prof. Marii Szwajger-Kułakowskiej i Arie Vardiego. Wspólnie koncer28
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XXI Międzynarodowym Konkursie Duetów Fortepianowych im. F. Schuberta
w Jeseniku (Czechy) oraz tytuł finalisty
oraz nagrodę specjalną przyznaną przez
Jury Młodych na III Międzynarodowym
Konkursie Duetów Fortepianowych im.
Suzany Szörenyi w Bukareszcie (Rumunia). W 2020 roku ukazała się płyta
(DUX 1720) z suitami na dwa fortepia-

~ pałac jankowice

W grudniu poezję usłyszmy
aż dwa razy!

O

gromnie się cieszymy, że w przedświątecznym czasie, aż dwukrotnie spotkamy się z poezją. 12 grudnia
o godz. 13.00 wystąpi Beata Ścibakówna – aktorka
teatralna, filmowa i telewizyjna, która przeczyta poezję Jana
Kasprowicza. Program muzyczny przygotuje Kinga Tarnowska, altowiolistka orkiestry Teatru Muzycznego w Poznaniu.
Beata Ścibakówna jest absolwentką Państwowej Wyższej
Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Na scenie zadebiutowała w 1990 roku, jeszcze jako studentka, rolą Zosi w Panu Tadeuszu w reżyserii Jana Englerta.
W latach 1992-1997 występowała w Teatrze Powszechnym
w Warszawie. Współpracowała również z innymi stołecznymi teatrami, takimi jak: Komedia, Bajka, Polonia i Syrena, a także z Teatrem Polskiego Radia i Teatrem Telewizji
Polskiej. Od 1997 roku związana jest z Teatrem Narodowym w Warszawie, gdzie można ją było zobaczyć w takich
spektaklach jak m.in.: Noc listopadowa. Sceny dramatyczne
(reż. Jerzy Grzegorzewski), wybrałem dziś zaduszne święto,
na podstawie Samuela Zborowskiego (reż. Janusz Wiśniewski), Kartoteka (reż. Kazimierz Kutz), Kurka Wodna i Kordian
(oba reż. Jan Englert), Tartuffe albo Szalbierz (reż. Jacques
Lassalle), Kotka na gorącym blaszanym dachu (reż. Grzegorz
Chrapkiewicz), Garderobiany (reż. Adam Sajnuk) i Letnicy
(reż. Maciej Prus). Na dużym ekranie zadebiutowała w 1992
roku w Wszystko, co najważniejsze w reżyserii Roberta Glińskiego. Później wystąpiła w takich filmach jak m.in.: Dzieci i ryby (reż. Jacek Bromski), Skorumpowani (reż. Jarosław
Żamojda), Układ zamknięty (reż. Ryszard Bugajski) i Dziewczyny z Dubaju® (reż. Maria Sadowska). Publiczność kojarzy ją doskonale z ról w licznych serialach, takich jak m.in.:
Radio Romans, Matki, żony i kochanki, Złotopolscy, Tygrysy Europy, Diagnoza i W rytmie serca. Za rolę Klary w Ślubach panieńskich w reżyserii Andrzeja Łapickiego w Teatrze
Powszechnym w Warszawie została wyróżniona na 20.
Opolskich Konfrontacjach Teatralnych. Została również
nagrodzona za najlepszą rolę kobiecą w przedstawieniu Teatru Telewizji, za rolę Elwiry, w Mężu i żonie w reżyserii Jana
Englerta na 16. Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru
Telewizji Polskiej „Dwa Teatry” w Sopocie. Odznaczona
Srebrnym (2005) i Złotym (2017) Krzyżem Zasługi.
W kolejną niedzielę, 19 grudnia o godz. 13.00, poezję przeczyta Tamara Arciuch - aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna. Tradycyjnie, nie zabraknie również specjalnej oprawy
muzycznej.
Tamara Arciuch jest absolwentką Państwowej Wyższej
Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Na
scenie zadebiutowała w 1997 r. rolą Heleny w Panu Jowialskim w Teatrze Ludowym w Krakowie, z którym związana
była do 2001 roku. W latach 2001-2008 występowała w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, ale zadebiutowała tam wcześniej,
bo w 1998 r. w przedstawieniu Biedermann i podpalacze (reż.
Krzysztof Babicki). Później można ją było oglądać w spektaklach: Nie teraz, kochanie (reż. Grzegorz Chrapkiewicz),
Preparaty (reż. Ingmar Villqist) i Happy End Brechta i Weilla.

Z kolei w czerwcu 2002 r. po raz pierwszy wystąpiła w Teatrze
Muzycznym w Gdyni w musicalu Chicago. Na dużym ekranie
zadebiutowała w Młodych wilkach 1/2 w reżyserii Jarosława
Żamojdy. Kolejne filmy z jej udziałem to m.in.: Długi weekend (reż. Robert Gliński), Wesele (reż. Wojciech Smarzowski),
Złoty środek (reż. Olaf Lubaszenko), Mniejsze zło (reż. Janusz
Morgenstern), Los numeros (reż. Ryszard Zatorski), Między
oczy (reż. Piotr Wereśniak), Gwiazdeczka (reż. Natasza Parzymies). Ma na koncie również występy w licznych serialach,
takich jak m.in.: Tygrysy Europy, M jak miłość, Camera Cafe,
Niania, Halo Hans! Czyli nie ze mną te numery!, Teraz albo
nigdy!, Przyjaciółki, Druga szansa, Żmijowisko, Ojciec Mateusz, Tajemnica zawodowa. W 1998 r. na XVI Festiwalu Sztuk
Teatralnych w Łódzi otrzymała wyróżnienie za rolę w spektaklu dyplomowym PWST w Krakowie, Samobójcy Erdmana.
*rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejściówek odpowiednio od 29 listopada i 6 grudnia pod nr tel.: 61 10 10 400
(pon.–pt. w godz. 8.00–20.00, sob.–nd. w godz. 12.00–20.00).
Procedura uczestnictwa w wydarzeniach oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.palacjankowice.pl
listopad 2021 | sąsiadka~czytaj |
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III koncert z cyklu Muzykujące dzieci medyków
Orkiestra Kameralna WIL Operacja Muzyka | Organizator: WIL

Jesienne inspiracje - Anioły

Międzypokoleniowe warsztaty z makramy | *zapisy telefoniczne od 8 XI

Brzmienie jesieni: John Dhali i Jaga Zawiślak-Krakuska
Połączenie folku, soulu i popu | *zapisy tel. od 15 XI

Zwiedzanie wystawy Wielkopolanie w Bobrujsku

Oprowadza Dyrektor MPWL - dr Michał Krzyżaniak | *zapisy tel. od 22 XI

Mikołajkowe animacje dla dzieci na świeżym powietrzu
Ubierzcie się ciepło :)

III Pałacowe Spotkanie Młodych Dęciaków

Konkurs dla uczniów szkół muzycznych I st. | Organizator: SSM I st. w TP

AtmoSFERA POEZJI z Beatą Ścibakówną

Poezja Jana Kasprowicza | *zapisy telefoniczne od 29 XI

Zimowe piosenki - koncert Jakuba Herforta

Recital w wykonaniu laureata OFP TP 2021 | *zapisy tel. od 6 XII

AtmoSFERA POEZJI z Tamarą Arciuch

Poezja świąteczna różnych autorów | *zapisy telefoniczne od 6 XII
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Szukamy najpiękniejszych dekoracji świątecznych!

Ś

więta Bożego Narodzenia już za parę tygodni. Niemal
każdy będzie ozdabiał swoje domy świątecznymi
dekoracjami, a że mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne
są niezwykle pomysłowi to chcemy nagrodzić tych najbardziej
kreatywnych. Dlatego Pałac Jankowice wraz z Gminą Tarnowo Podgórne organizuje Konkurs gwiazdkowy na najpiękniejszą dekorację świąteczną.
Samodzielnie wykonane dekoracje świąteczne mogą znaleźć
się na własnej posesji lub w miejscu ogólnodostępnym w Waszej miejscowości. Część z Was zapewne ozdobi lampkami
choinkowymi np. domy, posesje lub samochody, a może niektórzy odważą się zbudować szopki? Zaskoczcie Nas pomysłami!

Międzypokoleniowe jury konkursowe spośród wszystkich
zgłoszeń wybierze trzy najciekawsze. Zwycięzcy otrzymają
vouchery o wartości 500zł, 300zł i 100zł na zakupy na allegro.pl
Jak wziąć udział w konkursie?
Zgłoszenia do konkursu wraz z wypełnionym formularzem
należy przesyłać na adres: palac.jankowice@tarnowo-podgorne.pl do 10 grudnia do godz.12.00.
Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym
znajdziecie na www.palacjankowice.pl Dodatkowe informacje oraz wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu
61 10 10 402.
Zapraszamy!

Rodzinne kolędowanie online!

W

spaniałą tradycją w wielu polskich domach jest
rodzinne kolędowanie. Wspólne śpiewanie kolęd
i pastorałek to dobra okazja do bycia razem, do
nawiązywania i pogłębiania relacji, a także do zaprezentowania swojego talentu muzycznego w gronie rodzinnym. Dlatego Pałac Jankowice i Gmina Tarnowo Podgórne zaprasza do
wzięcia udziału w konkursie na Rodzinne kolędowanie.
Rodzinne wykonanie kolędy lub pastorałki wystarczy nagrać np. smartfon’em i wysłać do Nas! Zgłoszone do konkursu wykonania zostaną opublikowane na portalu społecznościowym www.facebook.com, a oceniać je będą użytkownicy
portalu.

Organizator nagrodzi trzy wykonania z największą liczbą
interakcji (polubień). Zwycięzcy otrzymają vouchery o wartości 500 zł, 300 zł i 100 zł na zakupy na allegro.pl
Jak wziąć udział w konkursie?
Zgłoszenia do konkursu wraz z nagraniem rodzinnego kolędowania należy przesyłać na adres: palac.jankowice@tarnowo-podgorne.pl do 27 grudnia do godz.12.00.
Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym
znajdziecie na www.palacjankowice.pl
Dodatkowe informacje oraz wyjaśnienia można uzyskać
pod numerem telefonu 61 10 10 402.
Zapraszamy!

Brzmienie jesieni:
John Dhali i Jaga Zawiślak-Krakuska

C

zęsto słyszymy, że żyjemy w trudnych i niepewnych
czasach. Jeśli nawet to prawda to John Dhali ma odtrutkę na ten minorowy nastrój. Jego znakiem rozpoznawalnym jest bowiem… radość! Tę euforię słychać w tekstach i muzyce, która jest połączeniem folku, soulu i popu.
Twórczość Johna dostrzeżono już w Wielkiej Brytanii. Jego
utwory prezentowano w kilku odnogach legendarnego radia
BBC z główną anteną BBC 1 na czele. Od dziennikarzy tej
stacji wokalista otrzymał nagrodę dla Najlepszego Solowego
Artysty Roku! Zapraszamy na Jego koncert w ostatnią sobotę
tego miesiąca, 28 listopada o godzinie 17.00. Już nie możemy
się doczekać!
Supportem będzie krótki występ Jagi Zawiślak-Krakuskiej, która inspiruje się folkiem, americaną oraz tym, co
przynosi islandzka scena muzyczna. Lubi uczyć się grać na
każdym instrumencie, jaki wpadnie jej w ręce, ale od lat najbliższa jest Jej gitara. To, co pisze i o czym śpiewa Jaga, to taki
„pięknosmutek” – historie z jej życia, historie zaobserwowane u innych, o pięknej miłości spełnionej, pięknej utraconej,
o przemijaniu czasu.
Już nie możemy się doczekać!
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*rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejściówek od 15
listopada pod nr tel.: 61 10 10 400 (pon.–pt. w godz. 8.00–
20.00, sob.–nd. w godz. 12.00–20.00). Procedura uczestnictwa w wydarzeniach oraz szczegółowe informacje dostępne na
stronie: www.palacjankowice.pl

~ pałac jankowice

K

NKURS
na najpiękniejszą

dekorację świąteczną
samodzielnie wykonaj dekorację świąteczną
własnej posesji w miejscu widocznym dla
przechodniów

wraz z grupą mieszkańców,
stwórzcie dekorację Waszej miejscowości
w miejscu ogólnodostępnym

RODZINNE
KOLĘD WANIE
prześlij nagranie ze wspólnego kolędowania
i weź udział w KONKURSIE!
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Zimowy koncert laureata OFP TP 2021

W

sobotnie popołudnie, 18 grudnia o godzinie 17.00,
na scenie Pałacu Jankowice wystąpi Jakub Herfort,
który swoim głosem oczarował publiczność Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Tarnowo Podgórne 2021,
zdobywając III miejsce.
W jego wykonaniu usłyszmy piosenki zimowe, które idealnie wkomponują się w przedświąteczny czas. Jakub Herfort jest laureatem wielu festiwali o zasięgu ogólnopolskim.
W 2016 r. wygrał 9. edycję programu „Mam Talent!”. Występował między innymi w Stanach Zjednoczonych, Mołdawii
czy Niemczech.
Towarzyszyć mu będzie pianistka – Katarzyna Milewska,
która jest absolwentką Szkoły Muzycznej w Ełku oraz wydziału Akustyki i Reżyserii Dźwięku Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu.
Na co dzień artysta współpracuje z Krystyną Świniarską,
u której uczy się w Studio Piosenki GOK w Budzyniu.
Serdecznie zapraszamy!
*rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejściówek od 6
grudnia pod nr tel.: 61 10 10 400 (pon.–pt. w godz. 8.00–
20.00, sob.–nd. w godz. 12.00–20.00). Procedura uczestnictwa w wydarzeniach oraz szczegółowe informacje dostępne na
stronie: www.palacjankowice.pl

Świetlica socjo-terapeutyczna „Gniazdko” w Ceradzu Kościelnym

Październik z Gniazdkiem

P

aździernik w Gniazdku obfitował w wydarzenia niezwykłe. W murach naszej świetlicy rozlegały się też
oczywiście zupełnie zwykłe dla nas śmiechy dzieci
w różnym wieku, odgłosy śpiewanych piosenek i brzęczenie
rozdawanych sztućców („toż to już czas na podwieczorek!”),
ale oprócz tego zaczął się projekt zupełnie nowy i niepowtarzalny, bo tym razem kierowany do wyjątkowych dorosłych –
do mam: MamaCafe.
Pierwsze spotkanie odbyło się w piątek, 8 października,
przy pachnącej kawie i smacznym cieście, a życzliwym rozmowom nie było końca. Udało nam się stworzyć coś, o czym
myślałyśmy już od dłuższego czasu – przestrzeń i miejsce,
w którym można na moment zatrzymać się w biegu i pobyć
tyle, ile potrzeba, nie spiesząc się nigdzie, podelektować chwilą dla siebie.
W sobotę, 16 października, nasze sale wypełniły zupełnie
inne dźwięki i apetyty. Tego dnia odbyły się u nas warsztaty
ukulele. Wyjątkowy ten instrument zyskuje w ostatnim cza-
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sie coraz większą popularność, a co za tym idzie, chciałyśmy
by i u nas można było spotkać się z nim osobiście i odrobinę
oswoić. Dla większości uczestników było to pierwszy (chodź
pewnie nie ostatni) kontakt z tym instrumentem. Zachwytom
nie było końca!
W minionym miesiącu po raz kolejny Rada Sołecka
i Gniazdko połączyły siły we wspólnym celu zorganizowania
bajkowego wieczoru dla dzieci i rodzin. Znacie BajOlę? My
znamy i kochamy, bo w naszych progach gościła nie raz. Tym
razem zaproszeni byli wszyscy, i dorośli i dzieci, by oderwać
się na chwilę od szarej rzeczywistości. 22 października, w piątek, o godz.18.00 za oknem hulał wiatr i zacinał deszcz, a my,
w ciepłym świetle świec i lampek, przenieśliśmy się w jej niezwykły świat bajek i opowieści, czarowany słowami, a tym razem i muzyką. Chciałoby się tam zostać na dłużej, oj chciało!
Może wkrótce znowu nadarzy się okazja?
gniazdko
~ Kadra Gniazdka

~ edukacja
Przedszkole Tenisówka w Lusówku

Zobacz, dotknij, poczuj

P

rzedszkole Tenisówka to miejsce wyjątkowe, w którym
wszystko zdarzyć się może. Nie ma rzeczy niemożliwych, choć niektóre nasze pomysły wymagają więcej
wysiłku i trudniej je zrealizować. Ogranicza nas jedynie nasza
wyobraźnia. Praca nauczyciela przedszkola, wbrew pozorom,
jest wymagająca, ale i niezwykle satysfakcjonująca. Pozwala
nam na dużą elastyczność w doborze metod nauczania, przez
co możemy wyjść poza schemat, aby lepiej wspierać naszych
podopiecznych.
Jesień to jedna z najpiękniejszych pór roku, bogata w kolory, zapachy i dary natury. Nie zawsze możemy wybrać się z
grupą do lasu na spacer, ale dlaczego las nie miałby zagościć
u nas? Zajęcia nie muszą i nie powinny być nudne – im więcej
się dzieje, tym jest ciekawiej i łatwiej o przyswojenie wiedzy.
Zajęcia pt. „Las” umożliwiły przedszkolakom wielozmysłowe doświadczanie otaczającego nas świata. Dzięki różnorodności elementów wystroju, dzieci mogły badać fakturę, wielkość, ciężar i kształt. Intensywny zapach sosny oraz mnogość

kolorów spotęgowały odbiór bodźców. Przygotowane z warzyw muchomory i borowiki skłoniły dzieci do rozważań na
temat zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa podczas leśnych spacerów. W trakcie zajęć dzieci dowiedziały się
komu przysłużą się dary jesieni (jarzębina, orzechy, kasztany, żołędzie, grzyby, itd.) oraz jakie zwierzęta zapadają w sen
zimowy. Znalazły także odpowiedź na pytanie - jak pomóc
dzikim zwierzętom przetrwać zimę? Przedszkolaki poznały
sekret zmieniających kolor liści oraz wykonały pracę plastyczną, która miała na celu wspieranie rozwoju motoryki małej.
~ tenisówka

Przedszkole Na Zielonym Wzgórzu

Ale draka! Konkurs dyni i ziemniaka

J

esień to pora roku, która przynosi wiele pięknych i niezwykłych zmian w przyrodzie począwszy od niesamowitych kolorów w jakie ubierają się drzewa i krzewy, po
przepyszne jesienne warzywa i owoce.
W Przedszkolu Na Zielonym Wzgórzu odbyła się trzecia
edycja konkursu przyrodniczego pod tytułem „Ale draka konkurs dyni i ziemniaka”. Konkurs skierowany był do dzieci
w wieku 3-6 lat wraz z rodzicami, którzy mogli wykazać się
pomysłowością, a także kreatywnością w zakresie twórczości
plastycznej. Duże zainteresowanie konkursem sprawiło, że do
przedszkola wpłynęło mnóstwo ciekawych i zabawnych prac.
Dynia i ziemniak okazały się wspaniałą jesienną inspiracją do
wspólnej rodzinnej zabawy. Spośród małych artystów wyłoniono laureatów konkursu, którzy otrzymali dyplomy oraz
nagrody. Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkę udziału

w konkursie. Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i zaangażowanie konkursem. Zapraszamy za rok!
~ Monika Pitak

Przedszkole Na Zielonym Wzgórzu

Święto Niepodległości
Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie.
A na tej fladze jest biel i czerwień…
Cz. Janczarski „Barwy ojczyste”

10

listopada w Przedszkolu Na Zielonym Wzgórzu
dzieci wraz z nauczycielami obchodziły Narodowe
Święto Niepodległości. Z tej okazji wszystkie grupy zebrały się, na uroczystym apelu, aby uczcić i upamiętnić
ten wyjątkowy dla Polaków dzień. Podczas spotkania został
odśpiewany hymn przedszkola, jak również przypomniano
wartości i tradycje naszej Ojczyzny. Następnie wszyscy trzymając flagę Polski, symbol naszego kraju dumnie odśpiewali

hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”. Ten wyjątkowy dzień
wzmocnił postawę patriotyczną i zwiększył wiedzę na temat
historii naszego kraju, która na długo zapadnie w pamięci Małych Polaków.
~ Monika Pitak
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~ edukacja
Przedszkole Czarodziejski Zamek w Przeźmierowie

Międzynarodowa
Emocja

O

d września w przedszkolu „Czarodziejski Zamek”
realizujemy Międzynarodowy Projekt Edukacyjny
Emocja. Na początku przez pierwsze dwa miesiące
grupy miały okazję odwiedzić Krainę Kreatywności. Jest to
pierwszy moduł, z którym zapoznały się nasze Przedszkolaki
z Czarodziejskiego Zamku. Celem projektu jest kształtowanie postaw społecznych oraz rozbudzanie w dzieciach wiary
w siebie oraz własne możliwości. Szczególnie ważne dla naszego zespołu nauczycieli i specjalistów jest również integrowanie grupy oraz nauka takich wartości jak empatia, wyrozumiałość oraz szacunek wobec siebie.
~ Beata Rodziejczak
Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Tarnowie Podgórnym

Programujemy w przedszkolu

W

naszym przedszkolu prowadzimy zajęcia z kodowania
i programowania, których celem jest rozwijanie u dzieci umiejętności
informatycznych oraz technologicznych,
niezbędnych w edukacji najmłodszych
w XXI w. Od najmłodszych grup stopniowo oswajamy dzieci z nowymi poję-

ciami, które stają się dla dzieci bardziej
zrozumiałe i pozytywnie kojarzone,
bo programowanie może być świetną zabawą. W obecnym roku szkolnym
2021/2022 grupa „Sówki” uczestniczy
w 3 edycji „DZIECI PROGRAMUJĄ
– ogólnopolski projekt”. Projekt jest
kontynuacją wdrażania dzieci do nauki
programowania czyli wspomagania takich umiejętności jak: logiczne myślenie,
kreatywne rozwiązywanie problemów,
precyzyjne prezentowanie myśli i pomysłów, współpracy zespołowej i dobrej organizacji pracy poprzez gry, które sami
zrobimy. Wspólne tworzenie gier wymaga nieco wysiłku, ale służy wzmacnianiu
potencjału twórczego dziecka, które uczy
się także bez obaw realizować własne
pomysły i wdrażać twórcze rozwiązania. Projekt kierowany jest nie tylko dla
nauczycieli, ale również i dla rodziców,
którzy poszukują alternatywy dla swoich dzieci przed przesiadywaniem przed

komputerem, smartfonem czy tabletem.
Podczas zajęć odbywa się wiele ćwiczeń,
zabaw i gier logicznych. Podczas nauki
programowania wykorzystujemy materiały, które dostępne są w salach: kartony, kredki, farby, pudełka, nakrętki i wiele innych. Pierwszym zadaniem, które
przygotowaliśmy w październiku, była
gra planszowa „Grzybobranie”.
~ Katarzyna Gargula

Szkoła Podstawowa w Baranowie

Spotkanie, które otwiera oczy!

W

październiku świetlicę w Szkole im. Polskich Noblistów w Baranowie odwiedził Teatr Lalek z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową działający
pod skrzydłami Fundacji Wyobraźniej.
Uczniowie poznali Tolę – osobę niewidomą, która spotyka
na swojej drodze Szymka – swojego rówieśnika. Po 15-minutowym przedstawieniu Tola pozostaje z widzami, żeby odpowiedzieć na ich pytania dotyczące tego, jak sobie radzi w co-
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dziennym życiu. Jak wiadomo najlepiej uczymy się przez
doświadczenie. Oprócz rozmowy uczniowie mogli spróbować
z zawiązanymi oczami przejść dystans przy pomocy laski lub
nalać wody do kubka z pomocą urządzenia, które mój niedowidzący kolega nazywa bardzo trafnie – piskwą.
To spotkanie pozostało na długo w rozmowach naszych
uczniów.
~ Katarzyna Stejakowska

~ edukacja
Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Baranowie

Dzień chleba

18

października w ramach realizacji współpracy daltońskiej z Przedszkolem nr 119 „W zielonym ogrodzie” w Warszawie, w naszym przedszkolu obchodziliśmy „Dzień chleba”.
W tym dniu każde dziecko nie tylko posmakowało różnych
rodzajów chleba, ale zyskało sporą dawkę wiedzy zarówno
o samym chlebie, jak i o zawodzie piekarza.
Chleb w kulturze naszego kraju zajmuje bardzo ważne miejsce. Związany jest z okazywaniem szacunku i dobrobytem.
Naszym zadaniem jako placówki było przekazanie dzieciom
wiedzy, skąd wzięła się tak silnie ugruntowana pozycja chleba
w polskich domach w taki sposób, aby maksymalnie zaangażować przedszkolaki poprzez różnorodne aktywności.
Dzieci wzięły udział w różnych rodzajach zadań oraz zabaw
tematycznych, miały również okazję samodzielnie przygoto-

wać, upiec i posmakować różnego rodzaju pieczywa. Podczas
zajęć aktywizujących dzieci ugruntowały swoją wiedzę na temat chleba, tj. jego historii, procesu powstawania oraz znaczenia w codziennej diecie, ale przede wszystkim świetnie się
bawiły!
~ Karina Poborska, Katarzyna Bogajczyk

Szkoła Podstawowa w Baranowie

Pasowanie na ucznia

21

października w Szkole Podstawowej im. Polskich
Noblistów w Baranowie odbyła się wyjątkowa
uroczystość PASOWANIE NA UCZNIA. Pierwszoklasiści przygotowywali się do niej od dłuższego czasu.
Patrząc na reakcję publiczności nagradzającej brawami występy, trzeba przyznać, że pierwszaki spisały się na medal.
Po przyjęciu ślubowania, Dyrektor przystąpił do pasowania.
Kładł wielkie, białe pióro na ramię każdego pierwszaka i wypowiadał uroczyste słowa: „PASUJĘ CIĘ NA UCZNIA NASZEJ SZKOŁY”.
O naszych najmłodszych zadbała również Rada Rodziców,
która ufundowała dla wszystkich pamiątkowe dyplomy i rożki
obfitości.
Życzymy pierwszoklasistom powodzenia i wielu sukcesów!.
~ Alicja Winiarska

Szkoła Podstawowa w Lusówku

Pierwszoklasiści na start!

81

uczniów z klas pierwszych, w obecności zaproszonych gości, dyrektora szkoły oraz rodziców – swoim
wzorowym zachowaniem i znajomością zasad
kulturalnego zachowania ślubowało gotowość
do przyjęcia w szeregi uczniów Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku. Następnie Dyrektor Szkoły dokonała uroczystego aktu pasowania. Pierwszaki po
mistrzowsku zaprezentowały swoje zdolności
recytatorskie i muzyczne, czym wzbudziły zachwyt publiczności. Naszym debiutantom życzymy powodzenia i oby nauka była niekończącą się podróżą.
~ Wychowawcy klas 1

listopad 2021 | sąsiadka~czytaj |

37

~ edukacja
Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Wielka gala z okazji pasowania na ucznia

J

esienną aurę roku szkolnego zdecydowanie ocieplił pełny radości i emocji 14 października. Tego dnia, w wypełnionej po brzegi sali, w obecności dyrekcji, rodziców
oraz zaproszonych na tę okoliczność gości, przyjęliśmy do
grona naszej społeczności uczniowskiej pierwszoklasistów.
Piękna aula zgromadziła bohaterów tego wydarzenia, którzy
podczas uroczystości przebiegających w dwóch turach z racji

obostrzeń covidowych udowodnili, że są gotowi godnie reprezentować Szkołę Podstawową im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie. Odśpiewane hymny (państwowy i szkoły), występy artystyczne poszczególnych klas w utworach muzycznych
z efektownymi improwizacjami ruchowymi, złożone ślubowania i oczywiście „Pasowanie na ucznia”, spotkały się z gromkimi brawami, radością wszystkich obecnych, a niejednokrotnie wręcz ze wzruszeniem, tudzież łezką w oku. Przy tej okazji
odbyło się równocześnie dostojne „Pasowanie na czytelnika”,
podczas którego starsi koledzy w przedstawieniu teatralnym
przenieśli nas słowem i piosenką w magiczny świat książek,
biblioteki oraz korzyści, jakie niesie czytanie. Nie zabrakło
niespodzianek, upominków dla dzieci, kwiatów z okazji Dnia
Edukacji Narodowej, życzeń, podziękowań i gratulacji, jak
również wielu ciepłych słów. Uczniowie otrzymali pierwszy
dokument szkolny – legitymację w pamiątkowych teczkach
z dyplomem pasowania na ucznia. Wspomnienia z gali, podarowane niespodzianki oraz zdjęcia długo przypominać będą
ten wyjątkowy dzień!
Pragniemy podziękować każdemu, kto w jakikolwiek sposób przyczynił się do realizacji tej pięknej uroczystości.
~ Wychowawcy klas pierwszych

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Ta, która straszydeł się nie boi...

K

oniec października i początek listopada to czas, kiedy
łatwiej nam myśleć o tym, co niesamowite. 1 listopada to Dzień Wszystkich Świętych, a w Polsce co-

raz bardziej popularne staje się również Halloween. Nic więc
dziwnego, że jest to okres, gdy zainteresowanie niesamowitymi zjawiskami wzrasta. Niektórzy się boją, ale nie ona...
Polonistka z wieloletnim stażem, obecnie pracująca w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera, genialny pedagog,
mama dwójki urwisów, a przede wszystkim wspaniała i ciepła osoba – Sylwia Łabędzka-Słaboszewska, właśnie wydała
książkę pt. „Wierszydła straszydła”.
Jest to niesamowity bestiariusz prezentujący m. in. postaci z mitologii słowiańskiej. Dzieło jest opatrzone magicznymi
ilustracjami, które stworzył tata autorki – Dariusz Łabędzki.
Jest to dzieło, po które może sięgnąć każdy. Wspaniała pozycja do wykorzystania również na lekcjach języka polskiego czy też historii, gdzie bardzo dużo mówi się o mitologii
Greków i Rzymian, a mitologię słowiańską pomija się milczeniem. A przecież warto wiedzieć, gdzie żył Bazyliszek, czym
były Błędne Ogniki i jak radzić sobie z Biesem:

„Jednak jest sposób na biesa tego:
boi się noża poświęconego,
wielkiego huku i martwej sroki
– sam wtedy znika ów zbir trójoki.”
Gratulujemy wspaniałej publikacji i z niecierpliwością czekamy na wieczór autorski.
~ Paulina Dyks
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~ edukacja
Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Pasowanie na Ucznia

14

października odbyło się uroczyste pasowanie na
ucznia Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Ceradzu Kościelnym. Był to wyjątkowy dzień
dla dzieci z klas 1a i 1b. Uczniowie podeszli do tego wydarzenia z wielkim entuzjazmem i przez wiele dni pilnie uczyli się
piosenek i wierszy, żeby przekonać wszystkich gości, że zasługują na miano pierwszoklasistów.
Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości i zaprezentowania krótkiej części artystycznej. Następnie dzieci złożyły ślubowanie. Pierwszoklasiści obiecali być dobrym i uczci
wym, szanować rodziców, nauczycieli i osoby starsze, uczyć
się tego, co piękne i mądre oraz kochać swoją Ojczyznę. Potem
dyrektor Dariusz Szych, kładąc na ramieniu każdego dziecka
„Czarodziejski ołówek”, dokonał uroczystego aktu pasowania
na ucznia. Twarze pierwszaków zdradzały ogromne przejęcie,
jednak najbardziej wzruszeni byli rodzice, którzy nie ukrywali
dumy ze swoich pociech.

Po oficjalnej części uczniowie z rodzicami udali się do sal
na słodki poczęstunek. Małym bohaterom zostały wręczone
pamiątkowe dyplomy i upominki, a także wykonano wiele
pięknych zdjęć.
Wszystkim pierwszoklasistom życzymy, aby ten dzień
pozostał w ich pamięci jako wielkie przeżycie i niezapo
mniana, radosna chwila. A rodzicom gratulujemy tak zdolnych
dzieci.
~ A.K.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym

Z czytaniem mi do twarzy

29

września uczniowie z klas I w SP w Tarnowie Podgórnym obchodzili Międzynarodowy Dzień Głośnego Czytania. Z tej okazji wspólnie
z nauczycielami udali się do biblioteki szkolnej na zajęcia czytelnicze, a następnie odwiedzili gminną Bibliotekę Publiczną w Tarnowie Podgórnym.
Podczas zajęć bibliotecznych uczniowie dowiedzieli się jaka jest różnica miedzy biblioteką szkolną a gminną oraz w jaki sposób można wypożyczyć ulubioną książkę. Obejrzeli również przygotowany przez panie teatrzyk Kamishibai, poznali najdłuższą książkę oraz mieli okazję korzystać z książek elektronicznych.
W kolejnym tygodniu odbyło się uroczyste Pasowanie na Czytelnika, podczas którego uczniowie wypożyczali swoją pierwszą szkolną lekturę. Ponadto zaangażowali
się w realizację ogólnopolskiego projektu pt. Czytam z klasą, w ramach którego wykonali piękną chmurkę Tosię, wybrali lektury do czytania oraz przygotowali kolorowe lekturniki.
~ Barbara Drab, Anna Starzonek
Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym

Mali naukowcy

W

czwartek, 28 października, uczniowie klas 5, 6 i 7
uczestniczyli w zajęciach MOBILNEGO LABORATORIUM. Stosując zasady równowagi, planowania i cierpliwości Uczniowie doskonale wypadli w roli NAUKOWCÓW. Samodzielnie sprawdzali czy da się zbudować
niezwykłą konstrukcję gwoździ bez kleju, magnesu, ale z użyciem logiki. Poznali podstawowe zjawiska fizyczne: jak działa
łódź podwodna, jakie działanie mają lasery oraz co powoduje
ruch powietrza. Dzieci dowiedziały się jak działa ruch obrotowy Ziemi – skąd mamy pory roku. Wiedzą już jakie znaczenie
ma obieg wody i jej zmiany skupienia w przyrodzie oraz jak
można wykryć skrobię w artykułach.
Po raz kolejny Uczniowie spisali się jako MALI NAUKOWCY – ODKRYWCY!
Trzymajcie tak dalej i do zobaczenia wkrótce!
~ Dorota Mizera, Nauczyciel chemii
listopad 2021 | sąsiadka~czytaj |
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~ edukacja
Szkoła Podstawowa w Lusowie

Październikowa moc atrakcji

Wycieczki edukacyjne
Skąd się wzięła nazwa październik?
Gdzie w Poznaniu znajduje się pręgierz?
Jakie ptaki odlatują na zimę? – na te i na
wiele innych pytań nasi uczniowie znaleźli odpowiedzi podczas wielu wycieczek edukacyjnych, które odbyły się
w tym miesiącu.
Uczniowie klasy 4b i 4c odbyli lekcję
przyrody w Wielkopolskim Parku Narodowym, z kolei 5c, 7b i 7e wyruszyły na
wycieczkę do Poznania, gdzie rozegrały
emocjonujący quest.
Uczniowie pionu młodszego wybrali
się na ekscytujące spotkanie ze zwierzętami w Nowym Zoo w Poznaniu, a dzieci z oddziału przedszkolnego poszerzyły
swoją wiedzę przyrodniczą w Gościńcu Marzymięta, gdzie zaprzyjaźniły się
z alpakami.
Sportowe sukcesy
Nie można w tym miejscu pominąć
wiadomości sportowych, zwłaszcza,
że sport od zawsze dla uczniów naszej
szkoły był i jest bardzo ważny. W tym
miesiącu odbyły się mistrzostwa gminy
w tenisie stołowym, gdzie odnieśliśmy
spektakularny sukces: wśród dziewcząt
zajęliśmy drugie miejsca, natomiast
wśród chłopców to my zgarnęliśmy naj-

wyższe laury i jedziemy na finały mistrzostw powiatu poznańskiego.
W Mistrzostwach Powiatu w szachach organizowanych w Kórniku 13
października bezapelacyjnie zdyskwalifikowaliśmy naszych przeciwników,
zajmując pierwsze miejsce i kwalifikowali się do szczebla wojewódzkiego
Igrzysk Młodzieży.
Nasi dzielni pływacy podczas Mistrzostw Powiatu w Pływaniu Drużynowym zajęli: dziewczęta 2 miej-

sce (awans do finału wojewódzkiego),
chłopcy 3 miejsce.
Dzień Drzewa
10 października z okazji obchodów
Dnia Drzewa klasa 3B wraz z wychowawcą posadziła swoje klasowe drzewo
na terenie szkoły. Uczniowie zobowiązali się do pielęgnacji drzewka jak i obserwacji przyrodniczych podczas całej
swojej edukacji.
W imieniu społeczności

~ Izabela Gosik

Szkoła Podstawowa w Lusówku

W Puszczy Noteckiej

W

słoneczny październikowy poranek pierwsze klasy ze Szkoły Podstawowej z Lusówka wybrały się
na wycieczkę do Puszczy Noteckiej. Wielkopolska
to teren zdecydowanie nizinny. Na szczęście znalazło się kilka miejsc, gdzie lodowiec pozostawił po sobie wyrazisty ślad
i pośród płaskiego krajobrazu wyrastają dzisiaj pasma wzgórz.
Jednym z tych niewielu miejsc jest położony nieopodal Czarnkowa, kilkukilometrowy odcinek, nazywany „Szwajcarią
Czarnkowską”.
Mieliśmy możliwość z przewodnikiem przejścia na własnych nogach, zagłębić się w dzikie, leśne ścieżki i poznać to
urokliwe miejsce. Dzieci wśród otaczającego lasu miały przyjemność posłuchania koncertu Zespołu Trębaczy Myśliwskich
– wizytówki tutejszego Technikum Leśnego.
W końcu do odważnych świat należy, a górskie klimaty
w równinnej Wielkopolsce to nie lada rarytas.
Po dniu pełnym wrażeń przyszedł czas na wspólne biesiadowanie z kiełbaskami przy ognisku. Było gwarno, wesoło i czas
nam bardzo szybko minął.
~ Liliana Nowak
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Szkoła Podstawowa nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym

Wolontariusze w akcji

C

o roku uczniowie z rodzicami
chętnie włączają się w akcje proponowane przez szkolny wolontariat. Październik szczególnie obfitował w akcje charytatywne i zaskoczył
nas taką otwartością na pomoc potrzebującym.
W ramach akcji „Tak niewiele, a tak
wiele” została przeprowadzona zbiórka
materiałów papierniczych, gier i książek dla Fundacji Pomocy Dzieciom
z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu, która opiekuje się dziećmi z oddziału onkologicznego ze szpitala na
ul. Szpitalnej w Poznaniu. W krótkim
czasie zebraliśmy kilkanaście kartonów z podarkami! Po zakończeniu tej
akcji, natychmiast pojawiła się kolejna
inicjatywa – cała szkoła włączyła się
w zbieranie kasztanów dla Ady, chorującej na guza mózgu. Dzięki środkom
zebranym za przekazanie kasztanów
do skupu dziewczynka może korzystać
z dalszego leczenia i rehabilitacji. Zaledwie w tydzień przekazaliśmy ok. 1,5
tony kasztanów!
Ponadto klasy chętnie włączyły się
w akcję, prowadzoną poprzez media
społecznościowe i nasz szkolny profil na
Facebook’u „books challenge dla Franka” – polega ona na zaprezentowaniu
dowolnej literatury i wirtualnym czytaniu z Frankiem. Chętna klasa, która po-
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dejmie wyzwanie, umieszcza nagranie
na szkolnym funpage’u, a następnie nominuje kolejną grupę. Każdy, kto tylko
zechce, może posłuchać tekstu czytanego przez dzieci i w podzięce wspomóc
Franka. Przypominamy także, że nieustannie trwa zbiórka nakrętek dla Stefanii.
Jest nam niezmiernie miło widzieć zaangażowanie całej społeczności szkol-

nej, za co serdecznie dziękujemy! Zapewniamy, że już czekają kolejne akcje
i mamy nadzieję, że okażą się równie
owocne jak te do tej pory. Pamiętamy, że „szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli” (Albert
Schweitzer).


~ Wolontariat:
M. Miłosz i A. Kaszuba

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym

Dzień Głośnego Czytania

1

października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Głośnego Czytania, który spędziliśmy w bardzo miłej atmosferze. Wykonywaliśmy własne zakładki, które będą nam
przypominać ten dzień przy każdym otwarciu książki. Poza
tym pokonywaliśmy „z książką NA GŁOWIE klasowe labirynty”. Ile było przy tym śmiechu… Każdy, kto próbował
przejść się z książką na głowie, ten potrafi to sobie wyobrazić.
Tego dnia nie tylko nauczyciele mieli okazję poczytać dzieciom – tym razem również dzieci zaprowadziły nas do magicznego świata niezwykłych opowieści. Odkryły przed koleżankami i kolegami swoje własne pozycje obowiązkowe
domowych biblioteczek. Uczniowie uważnie słuchali opowieści, ale i sami mieli bardzo dużo do powiedzenia.
Drodzy rodzice, dziadkowie – czytajmy z dziećmi, zarówno
dla siebie, jak i dla nich.
~ Magdalena Plich z grupy 0b
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Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Przyjemne z pożytecznym, czyli integracja klas pierwszych

W

tym roku szkolnym do naszego Liceum przyjętych zostało 77 nowych uczniów;
z różnych szkół podstawowych, z różnych miejscowości. Niektórzy znali się,
inni nie, zatem pierwszoklasistom należało stworzyć możliwość wzajemnego poznania, mniej formalną niż życie
szkoły. Wykorzystaliśmy wydeptaną już
ścieżkę i na początku października pojechaliśmy na dwudniową wycieczkę
do Sierakowa. Wyjazdy integracyjne to
nasz zwyczaj szkolny. Pogoda była piękna – ciepło, słonecznie; ośrodek przyjazny – wygodne pokoje, spore miejsce
do rekreacji; jedzenie – smaczne. No
i moc atrakcji! Ścianka wspinaczkowa,
nie tylko dla Spidermanów, park linowy,
który wymagał odwagi, a czasami walki z lękiem wysokości, wyciszające, po
emocjach związanych z wcześniej podanymi działaniami, i nastawione na gru-

pową współpracę oraz precyzję, zajęcia
„układankowe”. Był też paintball, no
i nocne podchody, które organizatorzy
obficie zaopatrzyli w rozliczne atrakcje; oj działo się w lesie i w emocjach
uczniowskich wiele. Zadanie dotyczące

budowania szałasów udowodniło architektoniczne zdolności wielu pierwszoklasistów. Były też, co jest największą
wartością tego wyjazdu, rozmowy, rozmowy, rozmowy.
~ Wychowawczynie klas pierwszych

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Tarnowskie Liceum debatuje!

L

icealiści ze Szkolnego Koła Debat Oksfordzkich na dobre rozpoczęli już nowy sezon turniejowy.
Zeszły rok obfitował w sukcesy: trzecie miejsce w Ogólnopolskim Turnieju
Szkolnych Klubów Debat Oksfordzkich
w Katowicach, zwycięstwa w Poznańskiej Lidze Debat, Ogólnopolskim Turnieju Debat Oksfordzkich G5, sparingi
z poznańskimi liceami. Zwieńczeniem
było zaproszenie naszej debatantki –
Emilii Pałęzy do udziału w debacie publicznej w Teatrze Polskim w Poznaniu,
na temat nauczania zdalnego. Część debatantów – po fantastycznie zdanej ma-
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turze – rozpoczęła studia na wydziałach
UAM, Politechniki Poznańskiej i przygodę z debatami na poziomie akademickim. Trzymamy za nich kciuki!
Zacieśniliśmy współpracę z fundacją
Projekty Edukacyjne, Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców. Nasi uczniowie ciągle pracują nad skutecznością
swojej argumentacji, poszerzaniem horyzontów i zdobywają wiedzę. Tu mają
okazję podyskutować o rozwiązywaniu
problemów demograficznych, ekonomicznych i społecznych. Debaty niezwykle poszerzają horyzonty myślowe
i uczą przede wszystkim, że siłą jest

rzeczowy argument, a oponenta warto
wysłuchać. W ramach działalności koła
otrzymują wsparcie nie tylko naszych
nauczycieli, ale również mają okazję
porozmawiać z naukowcami i najlepszymi mówcami w Polsce. Wszystkich
nas łączy to, że jesteśmy przekonani
o potrzebie dialogu w duchu szacunku
dla rozmówcy, w szeroko rozumianej
przestrzeni publicznej i takich absolwentów naszego liceum chcemy mieć!
Od 6 listopada uczestniczymy w kolejnym sezonie Poznańskiej Ligii Debat – pierwsze starcia turniejowe już za
nami. A co przed nami? Dyskusje o klimacie, ekologii, historii w czasie turniejów tematycznych, spotkania debatanckie, wielogodzinne dyskusje, bardzo
dużo świetnej zabawy – bo nie trzeba
o wszystkim dyskutować „na poważnie”, hektolitry kawy, wykłady, a przede
wszystkim plan, aby pokazać, że młodzieży naprawdę zależy, żeby zmieniać
przestrzeń publicznej dyskusji na lepsze. My takich uczniów mamy, a ich zapał i energia na szczęście są zaraźliwe…
Marzena Kasendra-Filipiak, opiekun
Szkolnego Koła Debat Oksfordzkich

~ edukacja
Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Wycieczka do Instytutu Genetyki i Człowieka

P

ierwszego październikowego dnia
uczniowie z klasy 1 A wybrali się
na wycieczkę do Instytutu Genetyki i Człowieka w Poznaniu. Zostali tam bardzo serdecznie przyjęci przez
pracowników. Cała przygoda rozpoczęła się od wykładu, który przybliżył
uczniom funkcjonowanie organizmu:
była mowa o genach, różnych rodzajach
komórek i ich funkcjach oraz o DNA.
Później zdobytą wiedzę dzieci mogły
sprawdzić w praktyce, umieszczając
imitację organów na specjalnie przygotowanych fartuszkach anatomicznych,
które przedstawiały wnętrze organizmu
człowieka.
W dalszej części dzieci wzięły udział
w warsztatach pokazujących działanie

kwasu i zasady oraz suchego lodu. Wtedy to zadziała się magia i nikt nie musiał uczniów przekonywać do aktywne-

go uczestnictwa. Wszyscy z ogromnym
zaangażowaniem ruszyli do działania.
Na koniec mogliśmy wejść na teren Instytutu Genetyki i Człowieka, aby „od
kuchni” zobaczyć pracę laboratorium
oraz niezbędny do tej pracy sprzęt.
Ku naszemu zaskoczeniu znajduje się
tam tak ogromna lodówka, że była ona
w stanie pomieścić kilkoro uczniów
jednocześnie.
Wyszliśmy z nową wiedzą i doświadczeniami. To było cudowne spotkanie z nauką. Mamy nadzieję, że
będzie jeszcze okazja odwiedzić Instytut. Z pewnością chętnie z niej skorzystamy.
~ Paulina Maćkowiak

Złota jesień dla dzieci i młodzieży z GKS Tarnovii

W

szystkie zespoły biorące udział w rozgrywkach
WZPN zajęły miejsca na podium w swoich ligach.
Runda jesienna była pasmem sukcesów i owocem
ciężkiej pracy na letnim obozie. Przed nami przerwa zimowa
podczas której trenerzy planują poprawić potrzebne elementy
indywidualne jak i taktyczne.
Klub GKS Tarnovia, widząc taki efekt pracy po letnim obozie, postanowił przygotować ofertę obozu zimowego, który
odbędzie się nad morzem w miejscowości Ustronie Morskie
w dniach 22-29 stycznia 2022 r. Jesteśmy przekonani, że młodzież po obozie przystąpi do rundy wiosennej jeszcze lepiej
przygotowana.
~ GKS Tarnovia
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Zakończenie sezonu na Jump Arenie zespołów z rocznika 2012 i 2010.
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Old boys Tarnovia w natarciu

D

rużyna utworzona w obecnym
sezonie, składająca się z zawodników powyżej 35. roku
życia (takie wymogi stawia regulamin
rozgrywek WZPN), notuje wyniki jak
w ruletce: raz wygrywa, raz przegrywa.
Potrafi ograć u siebie zespół z Zakrzewa, a w następnym tygodniu przegrywa
z Pelikanem Niechanowo. Nie zmienia
to faktu, że grający w zespole Tarnovia
Old Boy podchodzą do rozgrywek czysto rekreacyjnie, a przede wszystkim
z duchem fair play. Większość zawodników przekracza 50 rok życia, a najstarszym jest 66-letni bramkarz Mieczysław Wolko, który aktywnie bierze
udział w rozgrywkach. Na jedną kolejkę
przed końcem rundy jesiennej, beniaminek Tarnovia Old Boy’s, ma 4 punkty
przewagi nad zespołem z Sadów, który
od kilku lat gra w lidze old boy. Można

Zespół przed meczem z Koroną Zakrzewo Old Boys, wygranym 4:1. Na zdjęciu brakuje Błażeja
Budzińskiego, Macieja Dorny, Macieja Paterka, Bartosza Mameta i Roberta Stasiaka.

śmiało powiedzieć, że Tarnovia w rundzie jesiennej została mistrzem naszej Gminy.
Mamy nadzieję, że wiosna będzie równie udana, ale nie zapominajmy, że najważniejsze jest zdrowie, dobre samopoczucie i wspaniałe relacje z kolegami z drużyny
i przeciwnikami.
~ GKS Tarnovia

IV-ligowa podróż w nieznane

S

eniorzy gieksy potrafią wpędzić
swoich kibiców w depresję. Potrafią wygrać na wyjeździe z liderem
Nielbą Wągrowiec, by w następnym
meczu doznać porażki z Olimpią Koło.
Efektem tej różnicy w wynikach jest
drastyczne odmłodzenie zespołu i brak
stabilizacji formy u podstawowych zawodników. Miejsce w środku tabeli
pozwoli na spokojną pracę w okresie
przygotowawczym, a mając w pamięci jakość ich gry na najwyższym poziomie można optymistycznie oczekiwać
wiosny. W kolejnym numerze „Sąsiadki-Czytaj” zostanie przedstawione końcowa klasyfikacja drużyny w rundzie jesiennej.

Więcej informacji na klubowym facebooku i instagramie.

Pierwszy puchar
Europy

W

nowym składzie i na nowej łódce załoga Auto
Podlasie – Pure Development Sailing TEAM
w składzie: Filadelfia Bachorz, Bartłomiej Jędrychowicz i Piotr Mańczak zdobyła swój pierwszy żeglarski Puchar Grand Prix Euro Micro 2021. W klasyfikacji generalnej
zdobyli 3786 punktów, o 1354 więcej niż drużyna z drugiego
miejsca. W całorocznej rywalizacji mistrzostw Europy wzięło
udział 20 drużyn z: Austrii, Francji, Niemiec, Polski i Włoch.
~ Ania Lis
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~ GKS Tarnovia
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.

~ sport

Dwa czarne pasy w Przeźmierowie

P

od koniec września dwóch mieszkańców naszego Przeźmierowa – Krzysztof Kamiński oraz Krzysztof Chmielnik zdali egzamin na 6. dan czyli szósty z kolei stopień
czarnego pasa. Na egzaminie należało wykazać się znajomością
wszystkich kata (układów walki) stylu Shorin-ryu.
W karate można zdobyć maksymalnie 10 danów. Pierwszy
czarny pas to 1. dan i trenując przez resztę życia można dojść do
dziesiątego. Między innymi dzięki regularnym wizytom w Japonii, nasi Przeźmierowianie zdobyli tak wysokie kwalifikacje.
Szósty dan można porównać do pierwszego stopnia profesorskiego. Certyfikaty wydawane są w kolebce karate, czyli na wyspie Okinawa (w Japonii). Tam też są 3 główne style karate:
Shorin-ryu, Goju-ryu i Uechi-ryu (znane w Europie style shotokan i kyokushin to ich wersje eksportowe). Sportowe karate
olimpijskie wywodzi się z shotokanu i nazywa się WKF (od nazwy związku World Karate Federation).
W tym roku w klubie Empi czarne pasy zdobyli: Paweł Dybizbański (2. dan) ze Skórzewa oraz Robert Kopydłowski (1. dan)
z Przeźmierowa.
Z kolei w WKF 1. czarny pas (1. dan) zdobyli Adrianna Sobkowiak, Mateusz Samól (oboje z Buku) oraz Klaudia Kaźmierczak (ze Skórzewa). Krzysztof Chmielnik ze sztukami walki

związany jest również zawodowo – jest właścicielem firmy Fighting Empire z Przeźmierowa.
Obecnie w klubie Empi trenuje 11 „czarnych pasów”. Zainteresowanych karate trenerzy zapraszają do Skórzewa, Dąbrówki, Buku, Dusznik oraz Opalenicy. Dodatkowe informacje
www.empi.pl, na Facebooku „Klub Karate Empi” lub pod nr tel.
503 529 933.
~ A.C.
Od lewej: Paweł Dybizbański, Krzysztof Chmielnik,
Dariusz Nowak i Krzysztof Kamiński

Młodzicy na medal

T

rener Tomasz Gorwa 5DAN zauważa i przyznaje: – Osiągane w tak młodym wieku wynikach i warunkach wyrasta nam kolejna – po Karolu Robaku, Zuzannie Roszkiewicz i Martynie Koniecznej mocna zawodniczka. Sandra
Góral, bo o niej mowa, to dobrze rokująca zawodniczka z UKS
ATLAS Tarnowo Podgórne, sekcji taekwondo olimpijskiego.
Taekwondzistka podczas ostatnich Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików, które odbyły się 16 października w Bornem Sulinowie w dwuboju technicznym – kopnięcia dosiężne i naprzemienne kopnięcia na czas zajęła pierwsze miejsce,
a w walkach – drugie. Trzecie miejsce na podium w konkurencji
walk zajął jej klubowy kolega Jan Litwiejko, a piąte: Nadia Bajer, Kinga Kurach i Borys Pioch.
Cały czas trwa nabór do sekcji dla dzieci w wieku 5-9 lat,
młodzieży i dorosłych. Treningi odbywają się w hali OSiR na
ul. Nowej 60 w Tarnowie Podgórnym (przy ZST) we wtorki
i czwartki w godz. od 16.00 do 17.00 dla dzieci oraz od 17.00
do 18.00 dla młodzieży i dorosłych. Poza tym w piątki od 17.00
do 18.00 są treningi otwarte dla wszystkich.
Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio od trenera
dzwoniąc pod nr 669 180 861.
~ Ania Lis
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.
listopad 2021 | sąsiadka~czytaj |

45

~ sport

Sauerland Team Tarnowo Podgórne

T

aka nazwę nosi klub sportowy, działający na terenie
Gminy Tarnowo Podgórne. Zrzesza ludzi z pasją do triathlonu, począwszy od tych co dopiero stawiają pierwsze
sportowe kroki po profesjonalistów.
Podejmując się organizacji jubileuszowego triathlonu 35-lecia Kiekrz 2019 Piotr Nowak, Prezes Spółki Vector nie przypuszczał, że ta historyczna impreza stanie się początkiem czegoś wyjątkowego. W trakcie przygotowań nawiązał kontakt
z uczestnikami pamiętnych zawodów – między innymi Piotrem Sauerlandem, dawniej czynnym zawodnikiem, a od wielu
lat utytułowanym trenerem triathlonu, pracującym na co dzień
z najlepszymi triathlonistami (od ponad 30 lat prowadzi z powodzeniem zawodników zrzeszonych w Sauerland Team w Niemczech, organizuje obozy treningowe na Majorce i Hawajach).
Zrodził się pomysł, aby w miejscu, gdzie zaczęła się historia
polskiego triathlonu, powołać klub zrzeszający pasjonatów tej
dyscypliny sportu. Opieki trenerskiej podjął się Piotr Sauerland.
Dziś zawodnicy Sauerland Team Tarnowo Podgórne czynnie
uczestniczą w zawodach sportowych na terenie gminy, Polski,
a także zagranicą.

Sauerland Team Tarnowo Podgórne

Wspólne starty 2021 krajowe:
- Triathlon Lwa w Lusowie,
- Triathlon River Series Wronki,
- PolskaMan Wolsztyn,
- JBL Triathlon Sieraków.

Aneta Laskowska

Sukcesy krajowe w kategoriach wiekowych (AG)
- Aneta Laskowska I miejsce Wronki i Wolsztyn
- Iwona Majewska I miejsce Wolsztyn i Sieraków
- Piotr Nowak III miejsce Wronki
Zagraniczne sukcesy Anny Lechowicz reprezentującej klub:
-	Zawody Iron Man W Cozumel (Meksyk) – I miejsce OPEN
wśród kobiet
-	IronMan 70.3 Dubaj (Zjednoczone Emiraty Arabskie) –
I miejsce AG
-	Mistrzostwa Europy IronMan Frankfurt (Niemcy) – I miejsce AG
Pod okiem trenera Piotra Sauerlanda każdy z zawodników realizuje zadania w ramach planów treningowych, dostosowanych
do indywidualnych możliwości oraz założeń startowych. Raporty
z treningów przesyłane są bezpośrednio trenerowi i konsultowane na bieżąco. Oprócz treningów realizowanych indywidualnie,
grupa spotyka się w każdy czwartek o godz. 18.00 na wspólny
trening biegowy na stadionie w Tarnowie Podgórnym. W miesiącach letnich, co środę i niedzielę spotyka się również na plaży
w Lusowie, aby wspólnie trenować pływanie w otwartym akwenie. Podczas zjazdów weekendowych (pięć razy w roku), pod
okiem trenera odbywają się testy sprawdzające formę.
Trener Piotr Sauerland organizuje również zgrupowania zagraniczne, dostosowane zarówno dla początkujących sportowców jak i profesjonalistów chcących doskonalić swoje umiejętności. Zapraszamy wszystkich chętnych do naszej grupy!
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Uroczystość odsłonięcia muralu

22

października na kręgielni VECTOR odbyło się uroczyste odsłonięcie muralu, przedstawiającego Indywidualnego Mistrza Świata z 2000, Multimedalistę Mistrzostw Świata, wielokrotnego zdobywcę Pucharu Świata
oraz zwycięzcę Bundesligi – mowa oczywiście o słynnym Borisie Benediku, który
osobiście dokonał odsłonięcia. Pomysłodawcą projektu jest Piotr Nowak, Prezes
Kręgielni VECTOR, a autorką Agnieszka Rzędzian, młoda artystka, która idealnie
odwzorowała sylwetkę Borisa.
Boris Benedik to jeden z najwybitniejszych kręglarzy w historii, ale przede wszystkim przyjaciel, który wspierał kręgielnię w organizacji turniejów Liga VECTOR
Masters Cup. To nie tylko wielki zawodnik, ale przede wszystkim wspaniały człowiek – przyjaciel Polski i Polaków.
Na zdjęciu: od lewej Boris Benedik i Piotr Nowak
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Rodzinny
Bieg po Zdrowie

W

ostatni weekend września w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu na boisku OSiR w Baranowie
odbył się Rodzinny Bieg po Zdrowie. Na starcie
stanęło 85 uczestników – rodzice, dzieci, nauczyciele i absolwenci. Zawodnicy w czasie dwóch godzin starali się przebiec
jak najwięcej kilometrów. W tym roku padł rekord – razem
pokonaliśmy 568 kilometrów i 300 metrów.
Świetna zabawa na świeżym powietrzu i wspólna aktywność fizyczna dużych i małych dała dużo radości i zadowolenia uczestnikom tegorocznego biegu. Wszyscy biegacze wracali do domu uhonorowani pamiątkowymi medalami.
Organizatorami biegu były: UKS Baranowo, UKS 17 Baranowo, SP Baranowo i OSiR w Baranowie. Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne i Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
~ na

XVII edycja rankingu

M

iało być 12, a udało się zorganizować 5 konkurencji
zakończonej 17. edycji sportowego Rankingu Sołectw Gminy Tarnowo Podgórne.
Zwycięzcą w sezonie 2020/2021 zostało Sołectwo Lusowo.
Drugie miejsce zajęło Przeźmierowo, a trzecie Tarnowo Podgórne.
~ Ania Lis

Wyprawa
na koniec świata

C

złonkowie klubu Sauerland Team Tarnowo Podgórne
Michał i Marcin Kutkowscy wybrali się na wyprawę
rowerową po Stanach Zjednoczonych. Poniżej pierwsze relacje z ich wyprawy.
Nowy York, Philadelphia, Waszyngton, Pittsburgh, Detroit,
Chicago, Badlands National Park, Black Hills National Park…
i jesteśmy w Yellowstone. Kolejnym etapem podróży jest Salt
Lake City. W ciągu miesiąca przejechaliśmy około 5 000 km.
Plan jest taki, aby dojechać do San Francisco, później Las Vegas i wrócić do Nowego Yorku. Mamy nadzieję, że zdążymy.
Pogoda na razie dopisuje, tylko wiatr nie cały czas frontalny.
Do wykonania planu mamy jeszcze dwa miesiące.
Zgodnie z założeniem po 43 dniach docieramy do San Francisco, zdobywając dwa oceany. Drogę pokonaliśmy północą,
a powrót zaplanowaliśmy południem. Po wyczerpującej podróży docieramy do Las Vegas, dalej Zyon National Park,
a kolejny etap to Grand Canion. Pogodę jeszcze mamy, noce
ciepłe 24 stopnie, a w dzień upały. Chłodniej ma się zrobić po
Grand Canion, ale póki co korzystamy.
Pozdrawiamy z wyprawy!
~ Bracia Kutkowscy
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~ ogłoszenia
WZP.6721.16.2019

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

anulowanie ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów w rejonie ul. Szamotulskiej i Wypoczynkowej w Baranowie – etap I Informuję, że komunikat opublikowany w październikowym numerze gazety Sąsiadka-Czytaj zawiadamiający o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Szamotulskiej i Wypoczynkowej w Baranowie – etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26 października 2021 r. do 19 listopada 2021 r. z przyczyn technicznych zostaje anulowany. Nowy termin udostępnienia
projektu mpzp do wglądu zostanie podany osobnym ogłoszeniem.
WZP.6721.12.2020

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Batorowie, przy
ul. Stefana Batorego.
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 dla terenów w Batorowie, przy
ul. Stefana Batorego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 3 grudnia 2021 r. do 3 stycznia 2022 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 6 grudnia 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, zaWZP.6721.3.2019

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
w Kokoszczynie przy ul. Lipowej.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2021r. poz. 741 ze zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o przedłużeniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
w Kokoszczynie przy ul. Lipowej wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko do dnia 1 grudnia 2021r.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, odbędzie się w dniu 29.11.2021r. 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

dawania pytań i składania uwag przez jednoczesną transmisję obrazu
i dźwięku oraz zadawania pytań i składania uwag w formie zapisu tekstowego. Udział w dyskusji będzie możliwy za pomocą 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 24
stycznia 2022 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
internetowej – szczegółowy link do dyskusji zostanie zamieszczony
w BIP Gminy Tarnowo Podgórne w 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 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz.
1005) 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 15
grudnia 2021r. 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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Pucharowe starty
karateków

7

medali z Krosna Odrzańskiego przywiózł Klub Karate Samuraj Przeźmierowo. W zawodach Pucharu Polski
JKA 2021, które odbyły się 9 października, wystartowało
pięciu podopiecznych trenera Mariusza Jewdokimowa. Złote
medale w kata zdobyli Michał Bałęski i Piotr Lisewski, srebrny w kata Klaudia Rosiak oraz brąz w kumite. Poza nią brązowe medale zdobyli w kata - Mateusz Plichta, a w kata i kumite
– Barbara Świątkowska.
~ Ania Lis
WZP.6721.16.2019

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie
ul. Szamotulskiej i Wypoczynkowej w Baranowie – etap I 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 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Szamotulskiej i Wypoczynkowej w Baranowie – etap I wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko w dniach od 25 listopada 2021 r. do 17
grudnia 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. 61-8959-236) lub drogą elektroniczną, po
uprzednim wysłaniu prośby na adres: wzp@tarnowo-podgorne.pl oraz
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pod adresem: http://bip2.tarnowo-podgorne.pl.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, odbędzie się w dniu 13 grudnia 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

Naszej Koleżance
Ewie Pawela
wyrazy z powodu śmierci
siostry Stanisławy
składają koleżanki
i Koledzy z Klubu Seniora
w Rumianku

Państwu Ewie
i Zbigniewowi Pawelom
wyrazy współczucia
z powodu śmierci siostry
i szwagierki
Składają Gorońscy
z Rumianka

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 2021 r. poz. 670
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 5
stycznia 2022 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Dnia 9 listopada 2021 r.
zmarł ROBERT KLUJ
Joli, Dominice, Łukaszowi,
rodzinie i bliskim
wyrazy szczerego
współczucia
Sąsiadki i Sąsiedzi

Wydawca: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne.
Zespół Redakcyjny: Agnieszka Rzeźnik (red. naczelna), Karina Biała, Anna Lis, Ewa Noszczyńska-Szkurat, Grzegorz Leonhard..
Redakcja zastrzega sobie prawo skrótu i adjustacji tekstów, za
treść ogłoszeń nie odpowiada. Redakcja nie zwraca dostarczonych materiałów!
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

Jadzi Przybylskiej wyrazy
szczerego współczucia
z powodu śmierci męża
Mariana Przybylskiego
składają Gorońscy
z Rumianka

Pismo kolportowane jest nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców
Gminy, trafia również poza jej granice i ciągle poszerza swój zasięg.
Nakład: 7 000 egz.; Numer zamknięto: 16.11.2021 r.
Propozycje artykułów, ogłoszenia i reklamy przyjmują:
	Wydawnictwo – studioPROJEKT – Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, tel. 601 70 55 41, 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
tel. 602 150 364
Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma.
Okładka: 25-lecie Lusowiaków, fot. J. Zachciał
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~ i na koniec...
Drogi Pawle,
z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu

Twojego brata Mikołaja.

Naszym Koleżankom

Słowa nie ukoją bólu, lecz pragniemy przekazać najgłębsze
wyrazy współczucia dla Ciebie oraz całej Rodziny.

Małgorzacie Kożuchowskiej
i Jolancie Kaźmierczak

Dyrektor oraz Pracownicy OSiR Tarnowo Podgórne

serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

Naszemu Pracownikowi

składają
Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka
oraz koleżanki i koledzy z Urzędu Gminy

Markowi Ciszyńskiemu
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Mamy

Umiera się nie dlatego, by przestać żyć,
lecz po to, by żyć inaczej.
				
P. Coelho

Panu

Maciejowi Hajdaszowi
najszczersze wyrazy współczucia z powodu śmierci

Żony

• Producent odzieży damskiej zatrudni
krawcową. praca stała, jednozmianowa. Przeźmierowo. 502 175 601
• Do jednorodzinnego domu z ogrodem w Przeźmierowie potrzebna jest
Pani do sprzątania 609 778-935
• Przeźmierowo. Poszukuję Pani do
opieki nad starszą osobą w godz., ok
15- 21. Tel. 695-193-931
•

SZUKAM PRACY

WYPRZEDAŻ
GARAŻOWA

w DNIACH
20 i 21 LISTOPADA
w godz. 12.00 – 17.00
Artykuły różne
ul.Azaliowa 16, Sady

732 455 975

LODÓWKI

• Podejmę się prac ogrodniczych, tel.
503 008 671
Najtańsze w Wielkopolsce
• Kierowca kat C (doświadczenie wywrotka), emeryt szuka pracy 694 043 808 naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.
• Podejmę się prac ogrodniczych oraz Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.
cięcie drzew, rąbanie drewna 575 518
345
• Zaopiekuję się osobą starszą w Przeźmierowie. Mam doświadczenie 530
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych
109 670
(sklepowych, gastronomicznych)

696 017 449

JASHAUS

SUFITY PODWIESZANE, SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY
- Sufity systemowe: kasetonowy
(ARMSTRONG, itp.)
- Sufity Podwieszane: Gips-Karton
- Sufity rastry
- Sufity listwowe

tel. 695 356 815, 665 666 849 
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Systemy suchej zabudowy
- Ściany działowe G-K
- Zabudowy G-KB / GKBI / GKF
- Adaptacje poddaszy

e-mail: jashaus.biuro@gmail.com
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Naszej Koleżance

Katarzynie Czajczyńskiej
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Mamy
składają
Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka oraz Koleżanki
i Koledzy z Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne
Naszej Koleżance

Violetcie Krzewina
szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci

składają Dyrekcja i pracownicy Szkoły Podstawowej
im. A. Fiedlera w Przeźmierowie

DAM PRACĘ

Ojca

Nie umiera ten, kto pozostaje w sercach bliskich

składa Zarząd i pracownicy
Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej
TP – KOM Sp. z o.o.

•

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

MĘŻA
składają Dyrektor i pracownicy Przedszkola
„Mali Odkrywcy” w Baranowie
Z sercem przepełnionym żalem
podajemy do wiadomości, że 25 października 2021
zamknęły się, przepełnione boleścią oczy

Ani Pawlicz
Naszemu koledze Jurkowi, Najbliższym i całej Rodzinie
szczere wyrazy współczucia składają
Zarząd, Koleżanki i Koledzy
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowie Podgórnym
DAM PRACĘ
Poszukuję Pani do sprzątania domu
w Lusówku raz w tygodniu. Potrzebna
osoba do pielęgnacji ogrodu.
Tel.: 501 560 044

KOREPETYCJE CHEMIA

WSZYSTKIE POZIOMY

603960649

WYCENA
NIERUCHOMOŚCI
Urszula Nowacka - Snela
Rzeczoznawca
majatkowy
Tel.

507 607 888

FIRMA SPRZĄTAJĄCA
www.mikomag.pl

603 203 079

Sprzątanie: hal • magazynów • firm
biur • domów
oraz po remoncie

~ reklamy

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA
W SIEROSŁAWIU
TURNUS
LECZNICZY

Zespół wykwalifikowanych
psychologów i psychoterapeutów.
Terapia dorosłych, dzieci, par.

Salon Kosmetyczny
Manicure i pedicure hybrydowy
Zabiegi pielęgnacyjne
Makijaż okolicznościowy

Z hasłem SĄSIADKA rabat 10%

726 716 978

Ul. Kobylnicka 2a Sady (wejście obok apteki)

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Tarnowie Podgórnym z siedzibą 62080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 101, oferuje do sprzedaży
– zabudowaną nieruchomość gruntową stanowiącą własność Spółdzielni tj. działkę nr 50/1 o pow. 572
m2 położoną w Kokoszczynie, ul. Lipowa 4 zapisaną
w KW PO1P/00065359/8
Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni również za
pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 30 listopada 2021 r. do godz.12-tej.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 30 listopada
2021 r.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków przetargu w tym warunków oferty, ceny wywoławczej, wadium zawarte są w regulaminie przetargu umieszczonym na stronie www.gsschtarnowo.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni: 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańskiej 101
oraz pod numerem telefonu 61 8146 321
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
w każdym czasie bez podania przyczyn.
Zapraszamy do składania ofert.

Zadzwoń i umów się
na konsultację
Centrum Terapii Manualnej
Sierosław, ul. Leśna 1

tel. 61 814 79 00

www.ctmrakowski.pl
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Tarnowie Podgórnym z siedzibą 62-080
Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 101, oferuje
do sprzedaży n/w zabudowane nieruchomości
gruntowe stanowiące własność Spółdzielni:
a) działkę nr 555/12 o pow. 2,0270 ha
w Tarnowie Podgórnym, ul. Rokietnicka,
w KW nr PO1P/00053330/2
b) działkę nr 555/4 o pow. 0,0154 ha
w Tarnowie Podgórnym, ul. Rokietnicka,
w KW nr PO1P/00053330/2

położoną
zapisaną
położoną
zapisaną

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni również za
pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 30 listopada 2021 r. do godz. 12 -tej.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 30 listopada
2021 r.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków przetargu w tym warunków oferty, ceny wywoławczej, wadium zawarte są w regulaminie przetargu umieszczonym na stronie www.gsschtarnowo.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni: 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańskiej 101
oraz pod numerem telefonu 61 8146 321
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
w każdym czasie bez podania przyczyn.
Zapraszamy do składania ofert.
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~ reklamy

Pokój 1-2 osobowy
do wynajęcia
– Przeźmierowo –

BIURO RACHUNKOWE

SZUKAM DO WYNAJĘCIA

• USŁUGI KSIĘGOWE
• OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA •

Tel. 604 372 440

• BEZPŁATNA POMOC PRZY
ZAKŁADANIU DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ •

Tel. 573 437 608
mieszkanie 2-pok. + kuchnia

PSYCHOLOG

ZABURZENIA LĘKOWE

www.malgorzataremlein.pl

660 140 488

KAIZEN

PIERWSZY MIESIĄC
OBSŁUGI 50% RABATU!
BARANOWO, UL. SŁONECZNA 12
TEL. 667 117 377
WWW.BIURO-KAIZEN.PL

Suszka i Syn Nieruchomości
www.suszkaisyn.pl

MYCIE OKIEN

Od 20 lat
na rynku nieruchomości

Zapraszamy do korzystania z usług
w sprzedaży, kupnie, najmie

603 635 878
www.ekodom21.pl

Poszukujemy do zakupu mieszkań,
domów i działek

tel.: 605 13 85 13
biuro@suszkaisyn.pl
52
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ul. Rynkowa 75c/106
(Zielony Pasaż - I piętro)

Przeźmierowo

SPRZĄTANIE
biur

domów

ﬁrm

Eko Dom 21

~ reklamy
BRUKARSTWO
KOMPLEKSOWO

SOLIDNIE
514 676 041

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

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

Gabinet Weterynaryjny „WolVet”
lek. wet. Michał Woliński

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

tel. 694 99 88 21

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

SKŁAD OPAŁU

tel. 604 078 665, ul. Leśna 36, Kaźmierz

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

BUTLĘ GAZOWĄ
11 kg kupię

604-372-440

PSYCHOLOG
ASERTYWNOŚĆ

www.malgorzataremlein.pl
tel. 660 140 488

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

tel. 537 700 281

Zapraszamy

POMOC
DROGOWA

24h

606 820 060
DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832

NOWY CENNIK NA ROK 2021/2022

RODZAJ

CENA/ TONA

Orzech

KALORYCZNOŚĆ
28 MJ

Kostka, węgiel gruby

28 MJ

Ceny
zmienne

Eko groszek

28 MJ

Miałogroszek

26 MJ

Workowany
Orzech
Workowany
Eko groszek

28 MJ

Prosimy
o telefon

28 MJ

Kontakt 573 172 990
TRANSPORT
OD 1 TONY

GRATIS!
ul. Szkolna 3
62-080 Góra

W PROMIENIU 15
KILOMETRÓW!

www.eko-gora.pl
GODZINY OTWARCIA:
PON. - PT. 8:00 – 16:00

SOB. 8:00 – 13:00
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WESELA • IMPREZY RODZINNE
~ reklamy

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

USŁUGI
REMONTOWE

GARNITURY - MARYNARKI - SPODNIE - KOSZULE - KURTKI - BUTY

Gabinet weterynaryjny
- chirurg -

SALON
MODY
MĘSKIEJ

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

wizyty domowe

MALOWANIE
UKŁADANIE PŁYTEK
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

TEL: 537

700 281

DOBRA JAKOŚĆ + NISKA CENA

US¸UGI POGRZEBOWE

62-081 Przeźmierowo

TARNOWO PODGÓRNE
UL. POZNAŃSKA 100B
KOM. 697 703 200

ul. Kwiatowa 23

tel. 61 814 11 62, 609 330 204

Pogotowie Krawieckie

CZYNNE:
PN-PT 11-19, SOB 10-14

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

SZEROKI ASORTYMENT ODZIEŻY MĘSKIEJ W ATRAKCYJNYCH CENACH

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

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

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
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~ 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

601 71 00 55
PRACOWNIA TECHNIKI

EKSPRESOWA NAPRAWA
CZYSZCZENIE
NOWOCZESNE PROTEZY
ELASTYCZNE

PROTEZY ZĘBOWE
• NAPRAWA
• WYKONANIE

TEL. 535 900 848

Tarnowo Podgórne, Plac Margaretek 16/1

tel. 606 160 504

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

PROTEZY ZĘBOWE

PRACOWNIA KAŹMIERZ

STOMATOLOGIA
ORTODONCJA
IMPLANTY

DENTYSTYCZNEJ

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

DIETETYCZNA

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

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

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

600 45 37 27

TWÓJ DOMOWY
FACHOWIEC
• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy
szybko • czysto • solidnie
tel.: 667 706 513
e-mail: skot1972@wp.pl

PROTEZY ZĘBOWE

Całkowite (lekkie, dobre przyssanie) PRACOWNIA PROTETYCZNA
Częściowe: tworzywo różowe, przeźroczyste - przeciw alergiczne, klamrowe, bezklamrowe
Szkieletowe: podniebienie sztuczne zredukowane do minimum, lekki metal i tworzywa
Zęby (wysoka estetyka, twardość)
Protezy na miękkim podłożu, elastyczne: na dziąsła wrażliwe lub zanikłe,

zmniejszają ucisk, polepszają przyssanie
Mikroprotezy (do 2 zębów)

Naprawy protez

wtorki 16.00 - 20.00
czwartki 16.00 - 20.00
Jednoosobowe wykonawstwo

Poznań Smochowice, ul. Sianowska 77, ☎ 518 268 039

PSYCHOLOG

ZABURZENIA LĘKOWE

www.malgorzataremlein.pl

660 140 488

Podnośniki
koszowe

tel. 608 443 604

BA¡KI bezogniowe
STAWIAM

723 278 427

Proszę dzwonić po 18.00
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OGRODY

• pielęgnacje
• porządki
• 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. 800-1800
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
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

Gabinet Weterynaryjny
WIZYTY DOMOWE

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

WIST513 035 741
kom.

Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 41

www.wist.poznan.pl

HIT!!! RABAT NA

DOSZCZELNIENIE OKIEN!

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

tel. 508 610 256

www.krfoto.pl
• Reportaże
605 188 010
• Kursy fotografii kxrx@wp.pl

HURT - DETAL

STUDIO PIELEGNACJI ZWIERZĄT
ul. Szamotulska 26 j, 62-081 Baranowo

www.facebook.com/petspaboutique/

Sklep
no
e
prz niesio19
ą
n
na Leś
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61 8154 813, 530 769 270 www.gkcosmetics.pl

Przeźmierowo, Leśna 19, pon - pt 9.00 - 18.00
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umów wizytę już dziś!

tel. 695 621 721

~ reklamy

KÄRCHER
Pranie oraz czyszczenie
dywanów, wykładzin,
mebli tapicerowanych

609 036 745

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

AUTOMATYCZNA PRALNIA DYWANÓW
innowacyjna technologia

Odbieramy
Pierzemy
Odwozimy

Zamów odbiór:

tel. 885 025 022
Punkt Obsługi:
ul. Trzebiatowska 18C, Smochowice

EMERYTOM I RENCISTOM odbieramy dywan B E Z P Ł A T N I E!

TWÓJ DYWAN BĘDZIE WYGLĄDAĆ JAK NOWY!

kom. 602 659 208

NA WSZYSTKIE
OPRAWKI

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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OKRĘGOWA STACJA KONTROLI
POJAZDÓW Z MYJNIĄ
W KAŹMIERZU

CHIŃSKIE CENTRUM HANDLOWE

PRZY PRZEGLĄDZIE MYJNIA LUB UPOMINEK ZA 1 ZŁ!

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

DRZEWA

OKNA • ROLETY

NAPRAWA

wycinanie i przycinanie
tel. 608 443 604

665 356 318
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

INSTALACJE

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

• nowe instalacje
• przeróbki
• remonty

535 867 490
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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 architektpoznan-arx.pl
DOMY - FIRMY - GARAŻE - HALE - MODERNIZACJE

~ reklamy
Zamówienia przyjmujemy do wtorku 21.12.2021
mail’em: catering-lubosz@wp.pl
Darmowa dostawa w czwartek 23.12.2021
w godzinach popołudniowych
catering-lubosz

STOSCH

PRACOWNIA
TWORZY
MEBLE NA WYMIAR Z MATERIAŁÓW:
- DREWNO LITE
- SKLEJKI
- PŁYTY OSB, PŁYTY MEBLOWE
DODATKOWO ZAJMUJE SIĘ
RENOWACJĄ MEBLI

tel. 519-750-501

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

tel. 575 069 072, stosch@o2.pl
/pracownia-stosch
/pracownia_stosch
listopad 2021 | sąsiadka~czytaj |

59

Msza św. w intencji Ojczyzny w kościele w Tarnowie Podgórnym

Uroczystości przy pomniku w Parku
im. J. Wojkiewicza
XVII Bieg i Marsz Niepodległości

Harcerze z „Bordowej Braci” rozdawali
mieszkańcom biało-czerwone flagi.
Przygotowali też niepodległościową
grę rodzinną
Zwieńczeniem obchodów był koncert
niepodległościowy w wykonaniu Zespołu Pieśni
i Tańca Lusowiacy

Na Strzelnicy Kurkowe Bractwo
Strzeleckie zorganizowało strzelanie
niepodległościowe

Imponującym przedstawieniem Zespół świętował
25-lecie istnienia

11 listopada 2021

Gminne obchody Święta Niepodległości

