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~ na wstępie

URZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNEURZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNE
ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 61 89 59 200, fax 61 81 46 118, ug@tarnowo-podgorne.pl
Filia w Przeźmierowie Filia w Przeźmierowie 
62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 75C 
tel. 61 22 75 873, fp@tarnowo-podgorne.pl
www.tarnowo-podgorne.plwww.tarnowo-podgorne.pl
Godziny pracy Urzędu Gminy i Filii:Godziny pracy Urzędu Gminy i Filii:
w poniedziałki 8.30-18.00; wt., śr., czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00
Wójt Tadeusz Czajka przyjmuje:Wójt Tadeusz Czajka przyjmuje:
w poniedziałki 15.00-17.30; w czwartki 14.30-15.45
Prosimy o wcześniejsze umówienie terminu: tel. 61 89 59 201

Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba przyjmuje:Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba przyjmuje:  
w Urzędzie Gminy w pon. 15.00-17.00, w czw. 9.00-11.00

W SOBOTY URZĄD NIECZYNNYW SOBOTY URZĄD NIECZYNNY

Telefony alarmowe
Pogotowie ratunkowe 999
Policja 997
Straż Pożarna 998
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie energetyczne 991
Komisariat Policji Tarnowo Podgórne 47 77 148 60
Komenda Miejska Policji (Poznań) 47 77 156 92
Straż Gminna Tarnowo Podgórne 61 814 79 86 
Komenda Miejska Straży Pożarnej 61 821 53 00
Ochotnicza Straż Pożarna Tarnowo Podgórne 61 814 69 98
Przychodnia Lekarska SALUBER  
Tarnowo Podgórne

61 814 62 62

Przychodnia Lekarska 
MED-LUX – Przeźmierowo

61 816 39 00

Przychodnia Lekarska 
VITA-LONGA – Przeźmierowo

61 814 20 41

Przychodnia Lekarska TOPMED – Lusówko 61 225 80 70
Pielęgniarsko-Położniczy OMŚ-R Systema 
Tarnowo Podgórne

668 694 962
668 694 963

Spółka Pielęgniarska Przeźmierowo 61 652 41 17
Komunikacja TPBUS 61 814 67 93
Tarnowska Gospodarka Komunalna 
TP-KOM Tarnowo Podgórne

61 814 64 30

Serwis wod-kan 507 024 054
Pogotowie gazowe G.EN. GAZ ENERGIA  
(numer całodobowy)

800 909 909

Starostwo Powiatu Poznańskiego 61 841 05 00
Urząd Pocztowy Tarnowo Podg., ul. Rokietnicka 885 870 477

61 8180 831, 61 8180 840
Urząd Pocztowy Tarnowo Podg., ul. Poznańska 61 818 08 34
Urząd Pocztowy Przeźmierowo,  
ul. Modrzewiowa

887 853 689 
887 85 14 61

Filia Urzędu Pocztowego  
w Przeźmierowie, ul. Rynkowa 75 C

887 852 831 

Agencja Pocztowa  
w Przeźmierowie, ul. Ogrodowa 14

61 651 41 51 
801 333 444

Schronisko dla zwierząt „Azorek” w Obornikach 665 054 582
Muzeum Powstańców Wielkopolskich  
w Lusowie

61 814 69 52

112 Szanowni Państwo!
Za nami pierwsze po dwóch latach duże wydarzenia plenero-
we – Bieg Lwa i Dni Gminy. Liczny Państwa udział pokazał, że 
naprawdę stęskniliśmy się za sobą – przyszli Państwo tłumnie, 
z radością i uśmiechem. W imieniu organizatorów serdecznie 
za tę Państwa obecność dziękuję. I zachęcam do udziału w ko-
lejnych wydarzeniach, jakie są organizowane w naszej Gminie. 
Proszę zajrzeć na łamy gazety – zaproszeń jest mnóstwo, na 
pewno każdy znajdzie coś dla siebie i swojej rodziny. 
Przed nami czas wakacji, dlatego wspólnie z gminnymi jednost-
kami, spółkami i organizacjami pozarządowymi prezentujemy 
ofertę wakacyjnych możliwości wypoczynku w Gminie. Zachę-
camy do skorzystania – niech wakacje będą aktywne.
I proszę pamiętać, że do końca czerwca czekamy na Państwa 
propozycje do Planu Rozwoju Lokalnego. To nasza inwestycyj-
na konstytucja, każdy może zgłosić swoje pomysły.
Zapraszam do lektury! 

~ Agnieszka Rzeźnik, Redaktor naczelna

Motocyklisto!  
Pojedź z nami do Palmir
Tak jak zapowiadaliśmy już w poprzednim numerze 

„Sąsiadki-Czytaj” 21 czerwca planujemy wyjazd na 
Cmentarz-Mauzoleum w Palmirach, by uczcić pamięć 

Agnieszki Dowbor Muśnickiej. 
Tradycyjnie delegacji towarzyszyć będzie eskorta motocy-

klowa prowadzona przez Wójta Tadeusza Czajkę. Motocykli-
stów (z naszej Gminy i nie tylko) zapraszamy do przyłączenia 
się do tej eskorty. Informacji udzielamy i zgłoszenia przyjmu-
jemy pod nr tel. 61 89 59 263 lub mailowo na promocja@tar-
nowo-podgorne.pl ~ ARz 

Niech żyje wolność!
Dzień Wolności i Praw Obywatelskich, 4 czerwca,  uczci-

liśmy koncertem Kwartetu Aulos, który odbył się na ta-
rasie Dworku w Sierosławiu. Wszystkich przybyłych 

przywitała Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba. 
Przypomniała, że to święto zostało ustanowione na pamiątkę 
pierwszych po II wojnie światowej wolnych wyborów do Sena-
tu i częściowo wolnych do Sejmu, przeprowadzonych w 1989 
roku. Wtedy polskie społeczeństwo wybrało wolność. Z kolei 
Wójt Tadeusz Czajka napisał w mediach społecznościowych: 
– Wszystkim działającym dziś w obronie demokracji, niezależ-
ności, społecznej solidarności i samorządności życzę energii, 
odwagi i wytrwałości. Pamiętajmy, że to właśnie wolność, su-
werenność oraz szacunek dla każdego człowieka są podstawą 
rozwoju nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. ~ ARz
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~ pytanie do Wójta

Ty też możesz zadać pytanie!

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

Kiedy będą budowane kolejne 
mieszkania z Programu Budowy 
Mieszkań z Dojściem  
do Własności?

Czy jest możliwość utworzenia 
przedszkola integracyjnego  
na terenie Gminy?

Czy jest możliwość  
postawienia w Przeźmierowie 
biletomatu? 

W obecnej sytuacji gospodarczej (wysoka inflacja, rosnące ceny usług 
i materiałów budowlanych) nie ma możliwości oszacowania wartości 
m2 mieszkania po zakończeniu inwestycji. W związku z tym nie można 

określić wysokości rat. Dlatego proces związany z uruchomieniem budowy został 
wstrzymany.

Gmina Tarnowo Podgórne dowozi łącznie 68 uczniów z orzeczeniami do 
szkół i przedszkoli zlokalizowanych na terenie Poznania. 

Do Wydziału Oświaty naszego Urzędu nie docierają informacje o tym, że 
dla dziecka z terenu naszej Gminy nie udało się znaleźć miejsca w placówce specjal-
nej. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, to należy złożyć wniosek skierowany do Wójta 
z dołączonymi stosownymi dokumentami (m.in. z orzeczeniem Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej) z prośbą o pomoc w znalezieniu miejsca, zgodnego z zalece-
niami, zawartymi w orzeczeniu. Orzeczenie wydane przez PPP to dokument, który 
określa w jakiej placówce powinno kształcić się dzieci i jakich specjalistów wyma-
ga.

Ponadto, w placówkach oświatowych, dla których Gmina Tarnowo Podgórne jest 
organem prowadzącym, przyjmowani są również uczniowie z niepełnosprawnościa-
mi, w zależności od stopnia i typu niepełnosprawności. 

Do tej pory nie odnotowaliśmy przypadku, o którym Pani pisze – by odmówiono 
przyjęcia do placówki na terenie Poznania, w której są wolne miejsca. Mamy sy-
gnały, że rodzice są bardzo zadowoleni, że jako jedna z nielicznych gmin dajemy 
możliwość wyboru sposób dowozu dziecka do w/w placówek. Oferujemy transport 
zbiorowy (busem, w którym przebywa opiekun, dziecko dowożone jest do placówki, 
do której uczęszcza) oraz dowóz indywidualny (zawierana jest umowa z rodzicem 
i zwracane są koszty dojazdu, zgodnie z podjętą w tej sprawie uchwałą Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne). W związku z powyższym obecnie nie widzimy potrzeby two-
rzenia Przedszkola Integracyjnego na terenie naszej Gminy.

Poznański Zarząd Transportu Miejskiego prowadzi rozmowy z Mennicą Pol-
ską – producentem tzw. „biletomatów” w sprawie instalowania urządzeń na 
terenie gmin, będących  uczestnikami aglomeracyjnego systemu transportu.

Nasza Gmina wskazała już wstępną lokalizację biletomatów: w Przeźmierowie na 
przystanku Rynkowa/Kościelna w stronę Poznania oraz na przystanku Przeźmiero-
wo Wiadukt przy DK92. Obecnie trwają ustalenia techniczne dotyczące infrastruk-
tury zasilającej i internetowej.

Równolegle trwają prace nad montażem w każdym autobusie automatów bile-
towych, które umożliwią zakup biletu jednorazowego w sposób zbliżeniowy kartą 
bankomatową. Do końca roku wszystkie pojazdy (tramwaje i autobusy) działające 
w ramach ZTM Poznań będą posiadały takie właśnie urządzenia. 
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~ aktualności

Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej miejscowości

Baranowo
Wstrzymano prace związane z budową ul. Letniskowej 
w związku z trwającymi uzgodnieniami z ZDM Poznań 
oraz UM Poznań w sprawie odstąpienia od budowy od-
cinka chodnika na wniosek mieszkańców.

Przekazany plac budowy ul. Nad Miedzą (w granicach 
m. Poznania) –rozpoczęcie prac wstrzymane do czasu 
wymiany gazociągu przez PSG, której termin zakończe-
nia się wydłużył. Rozpoczęcie prac drogowych plano-
wane w drugiej połowie czerwca 2022 

Uzyskaliśmy zezwolenie na przebudowę ul. Platyno-
wej oraz skrzyżowania Szamotulska / Kasztanowa / 
Platynowa. Otrzymaliśmy wstępną decyzję o dofinan-
sowaniu zadania ze środków zewnętrznych. 

Trwa projektowanie przebudowy ul. Wypoczynkowej

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

Ceradz Kościelny
Opracowano dokumentację projektową na rozbudowę 
szkoły podstawowej. Trwa opracowanie zmiany miej-
scowego planu.

Chyby
Posiadamy zezwolenie na przebudowę ul. Kasztano-
wej. Otrzymaliśmy wstępną decyzję o dofinansowaniu 
zadania ze środków zewnętrznych.

Opracowano dokumentację na budowę świetlicy wiej-
skiej. Trwa opracowanie zmiany miejscowego planu. 

Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej 
dla wykonania nawierzchni na ul. Pomarańczowej.

Góra
Trwa procedura uzyskania zezwolenia na budowę II 
etapu ścieżki rowerowej do granicy z Gminą Kaźmierz

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

Zakończono budowę oświetlenia ul. Długiej – w kie-
runku Kokoszczyna

Jankowice
Trwa projektowanie oświetlenia ul. Ogrodowej (w kie-
runku Ceradza Kościelnego)

Zakończono budowę oświetlenia ul. Edmundowskiej 
i Leśnej

Trwa remont chodnika na ul. Edmundowskiej

Kokoszczyn 
Trwają prace przy budowie ścieżki pieszo-rowerowej 
łączącej Kokoszczyn z Tarnowem Podgórnym – od Ko-
koszczyna do Góry

Do 30 czerwca mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje inwestycji do 
kolejnej edycji Planu Rozwoju Lokalnego 2023 – 2028, czyli do zestawienia 
przedsięwzięć inwestycyjnych na najbliższe lata w poszczególnych miej-

scowościach. Można je zgłaszać internetowo, poprzez formularz na stronie inter-
netowej Gminy (www.tarnowo-podgorne.pl). Można także wydrukować formularz 
i po wypełnieniu przekazać go  sołtysowi lub dostarczyć do  Urzędu Gminy w Tar-
nowie Podgórnym lub w Filii Urzędu w Przeźmierowie. Papierowe formularze są też 
dostępne u sołtysów, w Urzędzie lub w Filii.

Możliwości zgłoszenia swojej propozycji jest zatem wiele. Staną się potem pod-
stawą do opracowania zbiorczego zestawienia, które – zgodnie z harmonogramem, 
będzie poddane pod głosowanie mieszkańców. 

~ ARz 

PRL – pierwszy etap  
do 30 czerwca
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~ aktualności

Znamy już wyniki głosowania na projekty w ramach II 
edycji Budżetu Inicjatyw Społecznych 2022. Oddano 
łącznie 1570 głosów, w tym:

• głosy nieważne (nieczytelny podpis, brak podpisu, brak 
danych, brak znaku „x” przy wybranym projekcie)  – 4 głosy,

• głosy ważne oddane stacjonarnie – 940 głosów,
• głosy ważne oddane on-line – 626 głosów.
Najwięcej głosów – aż 660 – uzyskał projekt Łukasza Dudy 

„Dawne Tarnowo Podgórne na fotografiach”, na który zagło-
sowało 466 osób (stacjonarnie: 466, a 194 on-line). Na drugiej 
pozycji jest projekt „Ekologiczne Przeźmierowo – biesiada 
i piknik”, zgłoszony przez Małgorzatę Raciborską i Michalinę 
Raciborską (łącznie 368 głosów – stacjonarnie: 290, on-line: 
78). Na trzecim miejscu jest inicjatywa Jakuba Sęczkowskie-
go „Dzień Sąsiada w Wysogotowie”, na który zagłosowa-
ło 321 osób (stacjonarnie: 66, on-line: 255). W II edycji BIS 
w budżecie Gminy została zarezerwowana kwota 24 000 zł 
– oznacza to, że dofinansowane zostaną te trzy projekty. Nie-
stety projekt „Tenisowe Orły” zgłoszony przez Annę Miko-
łajczak zebrał 217 głosów (stacjonarnie 118, internetowo 99), 
jest na czwartym miejscu i nie otrzyma dofinansowania. .

2 czerwca Wójt Tadeusz Czajka spotkał się z pomysłodaw-
cami zwycięskich projektów. Pogratulował inicjatyw i zaanga-

Dziękuję wszystkim, którzy poparli projekt #Dawne-
TarnowoPodgórne na fotografiach w Budżecie Inicja-
tyw Społecznych. Szczególne podziękowania kieruję 

dla osób, które zaoferowały swoją pomoc przy zbieraniu gło-
sów. Projekt uzyskał w sumie aż 660 głosów! 

Korzystając z okazji chciałbym ponownie zwrócić się do 
osób, które posiadają jeszcze stare zdjęcia tarnowskiego so-
łectwa: jest to najwyższy czas na przesłanie zdjęć do opubli-
kowania ich zarówno na wystawie i w albumie. Proszę o kon-
takt pod nr telefonu: 606 605 978 bądź o wysłanie prywatnej 
wiadomości na stronę sołectwa Tarnowo Podgórne na Facebo-
ok’u . Fotografie zostaną zeskanowane i z powrotem w stanie 
oryginalnym zwrócone właścicielom. Będzie to nasze wspól-
ne dzieło, zarówno i dla nas i dla przyszłych pokoleń! 

~ Łukasz Duda
koordynator projektu.

BIS 2022: Oto zwycięzcy

żowania w akcję zbierania głosów wśród mieszkańców. Spo-
tkanie zakończyło podpisanie umów z pomysłodawcami.

~ ARz

Autorzy zwycięskich projektów (od lewej): Jędrzej Sęczkow-
ski, Małgorzata Raciborska, Łukasz Duda

Przeszukajmy 
domowe albumy
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~ aktualności

Zakończono budowę oświetlenia ul. Lipowej – w kie-
runku Góry

Lusowo
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej budowy 
łącznika ul. Jutrzenki z ul. Prostą.

Uzyskano pozwolenie na budowę dla kolejnego od-
cinka ul. Polnej, którego budowa będzie realizowana 
razem z łącznikiem z ul. Jutrzenki.

Zawarto umowę z wykonawcą oraz przekazano plac 
budowy na ul. Zielną. 

Trwa wykonanie dwóch odcinków ścieżek rekreacyj-
nych przy jeziorze.

Zlecono opracowanie projektu tymczasowej hali spor-
towej przy szkole podstawowej

Lusówko
Trwa procedura uzyskania w Starostwie Powiatowym 
zezwolenia na kontynuację ścieżki/chodnika na ul. Ro-
zalińskiej i Sierosławskiej

Posiadamy pozwolenia na budowę ul. Wioślarskiej (od 
ul. Grabowej do ul Rejsowej), ul. Rejsowej (od ul. Wio-
ślarskiej do ul. Tarnowskiej) oraz Bursztynowej (od ul 
Rejsowej do ul. Tarnowskiej). Czekamy na odpowiedź 
w sprawie złożonego wniosku o dofinansowanie zada-
nia ze środków zewnętrznych.

Trwa opracowanie projektu na budowę szkoły podsta-
wowej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla i eta-
pu budowy ul. Sierosławskiej (od strony ul. Dopiew-
skiej)

Zlecono opracowanie projektu tymczasowej hali spor-
towej przy szkole podstawowej „Kuźnia Talentów”

Przeźmierowo
Trwają prace związane z wykonaniem nawierzchni 
ul. Leśnej (od ul. Rynkowej do istniejącej nawierzchni 
z kostki w okolicy ul. Folwarcznej)

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na prze-
budowę ul. Olszynowej 

Wybrano wykonawcę przebudowy ul. Sosnowej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej doświe-
tlenia przejść dla pieszych na ul. Rynkowej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej oświe-
tlenia ul. Orzechowej

Trwa opracowanie dokumentacji budowy łącznika ul. 
Rzemieślniczej z ul. Bukowską

Uzyskano decyzję ze Starostwa Powiatowego na ter-
momodernizację szkoły podstawowej

Opracowano dokumentację na termomodernizację 
starego budynku szkoły podstawowej. Czekamy na po-
zwolenie na budowę

Wybrano wykonawcę rozbudowy parkingu przy ul. 
Orzechowej

Rumianek
Uzyskano pozwolenie na budowę budynku komunal-
nego przy ul. Szkolnej

Zawarto umowę na opracowanie koncepcji zagospo-
darowania terenu przy stawie

Sady
Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonaw-
cy budowy dodatkowego pasa ruchu w ul. Za Motelem

Zawarto umowę z projektantem na opracowanie do-
kumentacji projektowej dla przebudowy ul. Jeżynowej

Trwa przygotowanie przetargu na wyłonienie wyko-
nawcy budowy oświetlenia na ul. Jeżynowej.

Sierosław
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla 
przebudowy ul. Prostej (od ul. Bukowskiej do ul. Sza-
firowej)

Tarnowo Podgórne
Trwa budowa Centrum Integracji Obywatelskiej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla prze-
dłużenia wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego 
(od ul. Rokietnickiej do ul. Szkolnej)

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej oświe-
tlenia ul. Karolewskiej

Trwa budowa alei z Parku 700-lecia do Termalnego 

Parku Zdrowia

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla bu-
dowy ul. Ks. Bryzy

Trwa opracowanie dokumentacji dla przebudowy ul. 
Romaszewskiego w zakresie uzupełnienia chodnika na 
brakujących odcinkach (od budynków komunalnych 
do ul. Pocztowej)

Wybrano wykonawcę budowy sięgacza od ul. Sasan-
kowej

Zlecono opracowanie planu zadrzewienia Parku Spo-
łecznego 

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na moder-
nizację skateparku. Zawarto umowę z wykonawcą

Wysogotowo
Trwa przebudowa ul. Pszennej

Wybrano wykonawcę budowy dalszego odcinka 
oświetlenia na ul. Skórzewskiej.

Nasz wniosek o dofinansowanie z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg na przebudowę ul. Batorowskiej 
znalazł się na liście rezerwowej



czerwiec 2022 | sąsiadka~czytaj |    7

~ aktualności

Przypominamy, że właściciele lub za-
rządcy budynków (mieszkalnych 
i niemieszkalnych) maja obowiązek 

złożenia deklaracji o uruchomionych źró-
dłach ciepła do Centralnej Ewidencji Emi-
syjności Budynków (CEEB). Można to zro-
bić internetowo na stronie www.ceeb.gov.
pl lub poprzez wersję papierową listem lub 
osobiście do Urzędu Gminy Tarnowo Pod-
górne lub do Filii Urzędu w Przeźmierowie

Informacji na temat CEEB udziela Wy-
dział Infrastruktury Kubaturowej i Ochrony 
Środowiska Urzędu Gminy Tarnowo Pod-
górne (tel. 61 8959 203).

~ ARz

CEEB 
 

do 30 czerwca 
obowiązkowa 
deklaracja!

Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie, 
Pałac Jankowice, Tarnowskie Termy oraz pole gol-
fowe Black Water Links Tarnowo Podgórne znala-

zły się na liście Rekomendowanych Atrakcji Turystycznych 
Powiatu Poznańskiego.

To już trzecia edycja Certyfikacji Atrakcji Turystycznych 
Powiatu Poznańskiego. W projekcie wzięło udział 48 obiek-
tów, spośród których 45 otrzymało tytuł Rekomendowanej 
Atrakcji Turystycznej (w tym cztery z terenu naszej Gminy!). 
Uroczysty finał akcji odbył się 8 czerwca w Gościńcu Siedem 
Drzew w Biskupicach.

Projekt prowadzi Poznańska Lokalna Organizacja Tury-
styczna (PLOT) wspólnie z Powiatem Poznańskim. Jego ce-
lem jest systematyczne podnoszenie standardu oferty tury-
stycznej aglomeracji poznańskiej. Aby otrzymać certyfikat 
atrakcje turystyczne musiały wykazać się odpowiednim stan-
dardem w zakresie wyposażenia, dostępności, oferty i działań 
promocyjnych.

~ ARz (na podst. PLOT)

Atrakcje Turystyczne z Certyfikatem

Dyrektor Muzeum w Lusowie dr Michał Krzyżaniak (pierwszy z le-
wej) odbiera Certyfikat z rąk Wicestarosty Poznańskiego Tomasza 
Łubińskiego (po prawej) i  prezesa PLOT Jana Mazurczaka (w środku) 
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7 maja odbyła się kolejna jedno-
dniowa wycieczka z cyklu „Po-
znajemy Polskę”, zorganizowana 

przez Sołtysa Piotra Owczarza i Radę 
Sołecką Tarnowa Podgórnego. Tym ra-
zem mieszkańcy udali się do stolicy 
województwa łódzkiego, gdzie historia 
i nowoczesność tworzą jedną płaszczy-
znę, idealnie harmonizując z zabytka-
mi i atrakcjami dla turystów. Łódź jest 
trzecim co do wielkości miastem w Pol-
sce, znajduje się w centralnym punk-
cie kraju, a do tego przez wiele lat było 
znane z dominującego przemysłu włó-
kienniczego. Uczestnicy podczas tego 
wyjazdu zwiedzili m. in. Muzeum Ki-
nematografii, przedstawiające histo-
rię kina i filmu polskiego, funkcjonują-
ce w dawnej rezydencji przemysłowca 
Karola Scheiblera oraz Osiedle Księży 
Młyn, czyli największy w Łodzi zabyt-
kowy kompleks fabryczny wybudowa-

ny w XIX w., w którym zlokalizowa-
no mieszkania robotnicze, rezydencję 
właściciela i rekreacyjne tereny zielone. 
Następnie wszyscy udali się na spacer 
najbardziej reprezentacyjną i najpięk-
niejszą łódzką ulicą Piotrkowską, przy 
której można było zobaczyć szereg XIX-
-wiecznych pałaców i kamienic, a także 
Galerię Wielkich Łodzian. Popołudnie 
przypadło na odpoczynek oraz pysz-

ny dwudaniowy obiad w restauracji. Po 
regeneracji sił grupa udała się do daw-
nego kompleksu fabrycznego Izraela 
Poznańskiego, aby podziwiać jego prze-
piękny, neobarokowy Pałac, w którym 
zlokalizowano Muzeum Miasta Łodzi. 
Następnie zwiedzający płynnie udali się 
do kompleksu fabrycznego, w którym 
kiedyś znajdowała się przędzalnia 
z tkalnią i drukarnia. „Manufaktura” (bo 
taką nazwę aktualnie nosi ten obiekt) 
zyskała miano centralnego punktu 
miasta i jest obecnie jego wizytówką 
i symbolem porównywalnym do ulicy 
Piotrkowskiej. W tym miejscu znajduje 
się centrum handlowe, muzeum, teatr, 
kino, kawiarnia, restauracje dyskoteka. 
Czas wolny można było wykorzystać 
na pobyt w tym niezwykłym miejscu 
i nastroić się pozytywnie na drogę 
powrotną do stolicy. Tej najbliższej 
sercu – Gminy Tarnowo Podgórne.

~Barbara Przyjemska 
Sołectwo Tarnowo Podgórne

~ aktualności

Sołtys wraz z Radą Sołecką Tar-
nowa Podgórnego zapraszają za-
interesowanych mieszkańców do 

udziału w integracyjnej jednodniowej 
wycieczce do POBIEROWA. Wyjazd 
16 lipca o godz. 6.00 z parkingu zloka-
lizowanego przy kościele w Tarnowie 
Podgórnym, powrót do Tarnowa Pod-
górnego ok. 23.30. Koszt udziału w wy-
cieczce to 90 zł (obejmuje przejazdy 
w dwie strony, opiekę pilota wycieczki). 
Zapisy wraz z wpłatą u Sołtysa Piotra 
Owczarza po wcześniejszym uzgodnie-
niu telefonicznym pod nr 603 601 933.

~Barbara Przyjemska 
Sołectwo Tarnowo Podgórne

Sołectwo Tarnowo Podgórne w środkowej Polsce

Jednodniowe plażowanie w POBIEROWIE
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~ aktualności

Sołtys i Rada Sołecka Tarnowa 
Podgórnego zapraszają mieszkań-
ców na letnie Kino Plenerowe. 2 

lipca o godz. 22.00 w Parku 700-lecia 
w Tarnowie Podgórnym zostanie zapre-
zentowany film pt. „Jestem Taka Pięk-
na”. Bohaterka filmu Renee Bennett 
(Amy Schumer) każdego dnia boleśnie 
doświadcza, jak to jest być przecięt-
ną w Nowym Jorku, mieście fawory-
zującym pięknych i bogatych. Gdzieś 
pomiędzy szukaniem lepszej posady 
a swoimi kompleksami stara się od-
naleźć prawdziwą siebie... Film prze-
znaczony dla osób powyżej 15 lat. Dla 
pierwszych 90 osób zostaną zapewnione 
leżaki, kolejne miejsca siedzące prosi-
my zapewnić sobie we własnym zakre-
sie. Zapraszamy serdecznie na komedię 
bez kompleksów!

~Barbara Przyjemska 
Sołectwo Tarnowo Podgórne

OPIS FILMU:
Bohaterka filmu „Jestem taka pięk-

na”, Renee Bennett (Amy Schumer) 
każdego dnia boleśnie doświadcza, jak 
to jest być przeciętną w Nowym Jorku 

– mieście faworyzującym pięknych i bo-
gatych, gdzieś pomiędzy szukaniem lep-
szej posady a swoimi kompleksami sta-
ra się znaleźć prawdziwą siebie. Dzięki 
zbiegowi nieszczęśliwych wypadków, 
w trakcie treningu na siłowni spada z ro-
weru treningowego i uderza się w gło-
wę. Po przebudzeniu i dojściu do siebie, 
nie może uwierzyć w to, co widzi przed 
lustrem. Jej nogi są szczupłe i opalone, 
włosy jedwabiste, a podbródek idealnie 
ukształtowany. Jednym słowem – jest 
zjawiskowo piękna! Nie przypomina 
samej siebie! Problem w tym, że boha-
terka „Jestem taka piękna” nie zmieni-
ła się ani trochę, dla całego świata jest 
dalej taka sama, jej wygląd zewnętrzny 
nic się nie zmienił. Jednak ona jest prze-
konana, o czymś zupełnie innym. Staje 
się pewną siebie, silną i wyzwoloną ko-
bietą! Zaczyna robić wrażenie nie tyl-
ko na obcych, ale przede wszystkich na 
najbliższych. Począwszy od jej chłopaka 
Ethana, a skończywszy na atrakcyjnej 
szefowej Avery. Z czasem Renee, która 
dzięki awansom pnie się w górę w firmie 
kosmetycznej, zaczyna spoglądać z wyż-
szością na świat i innych ludzi. Czy to 

możliwe, żeby stając się „piękną”, do-
puściła do głosu „brzydszą” część swo-
jej osobowości? „Jestem taka piękna” 
to zwariowana komedia, pełna nieprze-
widzianych zwrotów akcji. To nie tylko 
opowieść o brzydkim kaczątku, które 
staje się pięknym łabędziem, to przede 
wszystkim opowieść o współczesnym 
świecie, gdzie wygląd fizyczny jest czę-
sto ważniejszy niż to, co mamy w środku

Sołeckie Kino Plenerowe

W sobotnie, słoneczne popołudnie, 4 czerwca od-
był się Dzień Dziecka. Wszyscy chętni mogli 
skosztować swojskiego jedzenia: pyry z gzikiem, 

żuru, grillowanych kiełbasek i kaszanki. Nie zabrakło rów-
nież słodkości. Zadowolone i rozbawione dzieci skakały na 
dmuchańcach. Atrakcją była też przejażdżka bryczką. Dzieci 
chętnie brały udział w grach sportowych prowadzonych przez 
Pszczółkę i Pirata.

Dziękujemy za wspólną zabawę.
~ Sołectwo Lusówko

Dla dzieci w Lusówku

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Iskierka Nadziei” zaprasza dzieci na piknik wakacyjny „WESOŁE WAKA-
CJE”. 16 lipca i 13 sierpnia spotykamy się na boisku „ORLIK” w Jankowicach. 

Oto program:
12.00 rozpoczęcie pikniku, gry i zabawy plenerowe, rozgrywki sportowe, konkursy z nagrodami
15.00 piknikowe grillowanie
16.30 rozdanie nagród
17.00 zakończenie pikniku
Wstęp wolny – zapraszamy. Wydarzenie współfinansowane przez Gminę Tarnowo Podgórne.

~ ARz

„Wesołe Wakacje” z Iskierką
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~ aktualności

Po długiej przerwie, spragnieni spotkań i podróży, wyru-
szyliśmy autokarem na Dolny Śląsk. Zanim dotarliśmy 
do zamku w Książu, zwiedziliśmy park zdrojowy i pi-

jalnię wód w Szczawnie Zdroju. Spojrzeliśmy też na fasadę 
teatru im. H. Wieniawskiego. 

Zamek w Książu tonął w różnorodnych kompozycjach kwia-
towych za sprawą corocznego Festiwalu Kwiatów. Nocne zwie-
dzanie Zamku (5 pięter i 2 poziomy w piwnicach) to spotkanie 
z duchami – byłych mieszkańców – bardzo ciekawy, profesjo-
nalny spektakl audio-wideo przypominający historię miejsca, 
a momentami wywołujący grozę nawet u dorosłych.

Do podziemi zamku Książ doprowadzono kolejkę wąskoto-
rową, a w jednej z wybetonowanych komór dziś znajduje się 
aparatura pomiarowa stacji sejsmograficznej P.A.N. Następ-
nego dnia byliśmy w Walimiu. Zwiedziliśmy tzw. kompleks 
„Rzeczka” jeden z siedmiu kompleksów zaprojektowany przez 
Niemców. Budowę rozpoczęto i jej nie dokończono – w Górach 
Sowich oraz na zamku Książ i pod nim – w latach 1943–1945. 
Sztolnię “Riese” (z niem. olbrzym) i sąsiednie, łącznie około 58 
km podziemnych dróg z sześcioma mostami i 100 km rurocią-
gów budowali – w nieludzkich warunkach – więźniowie obozu 
koncentracyjnego Gross Rosen (Rogoźnica) pochodzący z la-
grów i gett zniewolonej Europy. Zadumaliśmy się tu na chwilę! 

Grodno to średniowieczna warownia Piastów Śląskich poło-
żona na górze Choina 450 m n.p.m. – jedna z najlepiej zachowa-
nych na Dolnym Śląsku. Oglądaliśmy fragmenty starych mu-
rów i renesansowe pomieszczenia. 

Kościół Pokoju im. Trójcy Świętej w Świdnicy – największa 
drewniana barokowa świątynia w Europie – wpisany na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO, stanowi symbol pojednania.

Tu w 1989 r. wspólnie o pokój modlili się premier Polski Ta-
deusz Mazowiecki i kanclerz Niemiec Helmut Kohl; także Ewa 
Kopacz i Angela Merkel. Tutaj „Apel o Pokój” podpisali przed-
stawiciele wyznań chrześcijańskich, judaizmu, islamu oraz bud-
dyzmu wraz z Dalajlamą. Budowla została wzniesiona w sys-
temie szachulcowym na planie krzyża greckiego. Do kościoła 
dobudowano zakrystię i Hale: Chrztów, Zmarłych, Ślubów i Po-
lną. Na parterze i czterech piętrach empor (chórów muzycznych) 
mogło się zmieścić 7,5 tysiąca osób (w tym 3 tys. miejsc sie-
dzących). 

Bogactwo i przepych wnętrza budowli świadczą o zamożno-
ści donatorów i ich duchowych potrzebach. 

Nad głównym wejściem do kościoła, znajduje się bogato zdo-
biona loża rodziny Hochbergów, dobroczyńców kościoła. Za-
chowały się też zabytkowe organy o 62 głosach, a nad ołtarzem 
znajdują się mniejsze organy zasilane elektrycznie.

Śnieżka, na którą udaliśmy się czeską kolejką gondolową, po-
witała nas śniegiem i rześkim powietrzem. Wykonanie zbioro-
wej fotografii wymagało gimnastyki uczestników i fotografa. 

Kompleks budowli opactwa pocysterskiego w Krzeszowie to 
europejska perła baroku. Kościół od 1998 r. posiada godność 
bazyliki mniejszej. Na ołtarzu znajduje się mała ikona M. Bożej 
Łaskawej, ukoronowana przez Jana Pawła II. Obok jest kościół 
parafialny słynący z pięknych barokowych malowideł wykona-
nych pod koniec XVII w. przez Michała Willmanna.

Hydropolis – atrakcja Wrocławia, to multimedialna opowieść 
łącząca walory edukacyjne z nowoczesną formą wystawienni-
czą. Odkrywa procesy, w których bierze udział woda – od funk-
cji pełnionych w ciele człowieka, po prądy oceaniczne kształtu-
jące klimat na Ziemi. 

Przed wejściem do budynku elektronicznie sterowana kaska-
da spływającej wody, w zmiennym tempie i natężeniu, urzeka, 
a swoim szumem koi nerwy turystów. Jest to swoista „drukarka 
wodna” o długości 46 m, wyświetlająca różne wzory i napisy. 
Wewnątrz budynku pokazano, że wodę można spotkać w róż-
nych postaciach w najodleglejszych zakątkach kosmosu. Służą 
temu bogate w informacje ekrany dotykowe. 

W pełni zrealizowany, bogaty program wycieczki wśród przy-
rody i zabytków Dolnego Śląska na długo pozostanie w pamięci 
mieszkańców Przeźmierowa. To był czas wspaniałych przeżyć 
w doborowym towarzystwie; na nudę nikt nie narzekał – dopo-
magały w tym wieczorne spotkania integracyjne w podgrupach 
wielopokoleniowych. Wracając, pełni wrażeń, w świetnych hu-
morach, podziękowaliśmy  Sołtys Katarzynie Preyer i przewod-
nikowi Henrykowi Witkowskiemu, za organizację bogatego 
programu wycieczki. Sezon wycieczek roku 2022 został roz-
poczęty.

Tekst przygotowali: 
~ Danuta i Zbigniew Koczorscy 

Sołecka wycieczka do Wałbrzycha i okolic
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~ aktualności

5 czerwca, dzięki ludziom dobrej woli, udało nam się zor-
ganizować integracyjny, polsko-ukraiński Dzień Dziec-
ka. Gościliśmy 27 dzieciaków. Wszystko fantastycznie 

się udało. Były zawody sportowe – przeciąganie liny, tor prze-
szkód, bieg z jajkiem na łyżce oraz rzuty piłkami do celu (piłki 
tenisowe dostaliśmy od Parku Tenisowego Tarnowo Podgór-
ne). Piękny pokaz tańca brzucha zaprezentowała Iryna Sergu-
nowa – Ukrainka, mieszkająca u mieszkanki naszego Tarno-
wa. Zarówno dzieci jak i dorośli z wielkim zainteresowaniem 
wysłuchali wykładu prof. UAM Łukasza Kaczmarka o nie-
sporczakach. Później dzieci mogły spróbować swoich sił na 
deskorolkach – szkółkę deskorolki zorganizował mieszkaniec 
naszej Gminy Filip Nowak. Były też zawody w jedzeniu ar-

Polsko-ukraiński Dzień Dziecka

buza bez użycia rąk, malowanie stopami, konkurs wokalny – 
również nasz mieszkaniec Marcin Wasieleski udostępnił nam 
sprzęt grający i mikrofon. 

Impreza trwała od 11.30 do 15.00. Zjedliśmy lody oraz piz-
zę (pizzę sponsorowała szkoła języka włoskiego Dante Ali-
ghieri). Wszystko udało się dzięki dobrym serduszkom ludzi 
dobrej woli – moim przyjaciołom, sąsiadom oraz sponsorom 
nagród – m. in. Gminie Tarnowo Podgórne. Wszystkie dzieci 
były zmęczone, szczęśliwe I hojnie nagrodzone. Najbardziej 
cieszę się z tego że każdy chciał „biegać, skakać, latać, pły-
wać, w tańcu ruchu wypoczywać”.

~ Nateliebg fot. Agata Pankros 

Serdecznie zapraszamy na uwielbienie muzyczne, któ-
re odbędzie się w niedzielę, 26 czerwca, o godzinie 
19.45 (po wieczornej mszy świętej) na terenie parafii 

pw. Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym, przy Ma-
łym Kościele. Zespół tworzą mieszkańcy naszej Gminy i jako 
chrześcijanie chcemy wypełniać słowa z psalmu 68 „Śpiewaj-
cie Bogu, grajcie Jego imieniu”. Zapraszamy wszystkich, któ-
rzy chcą uwielbiać Boga i modlić się razem z nami, oraz każ-
dego, kto miałby ochotę posłuchać przyjemnej muzyki.

~ organizatorzy

uwielbieniE Muzyczne

Przy małym kościele pw. Wszystkich 
Świętych w Tarnowie Podgórnym

 26 czerwca 2022, godz. 19.45

 Jezus 
jest 

Panem

Mieszkańcy – 
mieszkańcom
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Tegoroczne Dni Gminy Tarnowo Podgórne rozpoczęli-
śmy od obchodów Święta Samorządu Terytorialnego. 
Na uroczyste spotkanie z tej okazji Wójt Tadeusz Czaj-

ka i Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba zaprosili 
gości na otwarcie Centrum Integracji Obywatelskiej w Prze-
źmierowie. Ten nowy obiekt ma służyć nam, mieszkańcom 
Gminy, w szczególności mieszkańcom Przeźmierowa, jako 
miejsce spotkań i wspólnych działań rady sołeckiej, koła se-
niora, lokalnych grup i organizacji pozarządowych. Została 
tu także przeniesiona filia Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne 
oraz posterunek Policji. 27 maja w sali konferencyjnej spotka-
ły się zatem osoby działające na rzecz społeczności lokalnej 
– radni, sołtysi, dyrektorzy gminnych jednostek, spółek i pla-
cówek oświatowych, pracownicy samorządowi, przedstawi-
ciele kół, grup i organizacji pozarządowych, a także – z racji 
uruchamianego w CIO posterunku – przedstawiciele policji 
z Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu nadinsp. 
Piotrem Mąką na czele. Zebranych przywitał Wójt Tadeusz 
Czajka, który przypomniał, że u podstaw rozwoju naszej Gmi-

ny leży samorządność i niezależność decydowania. Z troską 
podkreślał, że postępująca centralizacja, ograniczanie samo-
rządom kompetencji i niewystarczające finansowanie przez 
budżet państwa są zaprzeczeniem idei społeczeństwa obywa-
telskiego. Za pracę na rzecz naszej społeczności podziękowa-
ła zebranym Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba. 
Następnie swoimi rozważaniami na temat potrzeby funkcjo-
nowania niezależnego samorządu lokalnego podzielił się gość 
specjalny – prof. Waldemar Łazuga. Z kolei Komendant Woje-
wódzki Piotr Mąka podziękował za możliwość uruchomienia 
posterunku w CIO, podkreślając fakt, że teraz policjanci będą 
mogli jeszcze bardziej służyć pomocą mieszkańcom. Grom-
kie brawa zebrał Wiceprzewodniczący Rady Gminy, a zara-
zem Przewodniczący Koła Seniorów w Przeźmierowie Julian 
Kiełczewski, który ze wsparciem seniorów wykonał specjal-
nie przygotowaną na tę okazję piosenkę. Otwarcie CIO za-
kończyło symboliczne przecięcie wstęgi przed wejściem do 
budynku. Tu na licznie zgromadzonych mieszkańców czekał 
okolicznościowy tort.

~ dni gminy

Dni Gminy 2022 – Gmina to My!
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Sobota i niedziela stały pod znakiem wspólnego festynowe-
go świętowania. Rozpoczęło je, zorganizowana po raz pierw-
szy, Radosna Parada Mieszkańców, która pod hasłem „Gmina 
to My!” wyruszyła z parkingu przy OSP Tarnowo Podgórne 
do Parku 700-lecia. W Paradzie szedł Wójt Tadeusz Czajka ze 
swoimi współpracownikami, radni, sołectwa, szkoły i przed-
szkola, organizacje pozarządowe, kluby sportowe, reprezen-
tacje naszych firm, a także mieszkańcy. Uczestniczyły w niej 
również delegacje z naszych gmin partnerskich, które przyje-
chały na wspólne świętowanie Dni Gminy z zagranicy: Livani 
(Łotwa), Ukmerge (Litwa) i Solecznik (Litwa) oraz z Polski: 
z Barda, Czorsztyna i Szemudu. Wszystkich prowadziły Ma-
żoretki i Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Było kolorowo, rado-
śnie i wesoło! 

Przez dwa festynowe dni scena była pełna atrakcji – swoje 
umiejętności zaprezentowali nasi artyści, m.in. Modraki, Lu-
sowiacy, TUGA, seniorzy z Fundacji „Nigdy nie jest za póź-
no”, Studio Piosenki i UqSquad. Wśród parkowych przestrzeni 

do zabawy zapraszały atrakcje festynowe – wesołe miastecz-
ko, bogata strefa aktywności dla dzieci, wystawa pojazdów za-
bytkowych, strefa zabaw sportowych i – a jakże – namioty ga-
stronomiczne i kramy. 

W niedzielę dużą widownię zgromadził spektakl plenero-
wy „Planeta Ziemia” w wykonaniu uczestników projektu Te-
atr w Każdej Wiosce. Tego dnia wysłuchaliśmy także koncer-
tów orkiestr dętych z Opalenicy, Środy Wielkopolskiej i – jako 
zwieńczenie obchodów Dni Gminy – naszej Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej.

Gwiazdami Dni Gminy Tarnowo Podgórne były Siostry Me-
losik, Grzegorz Hyży i Roksana Węgiel – ich występy zgro-
madziły bardzo liczną, żywiołowo reagującą publiczność. 

To był radosny czas! Dziękujemy wszystkim, którzy przy-
czynili się do tego, że po dwóch latach mogliśmy świętować 
wspólnie i bezpiecznie, korzystając z bogatego, atrakcyjnego, 
różnorodnego programu. 

~ ARz

~ dni gminy
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Z prac Rady Gminy
Sesja z 24 maja

24 maja odbyła się 
LIII robocza sesja 
Rady Gminy. Mimo 

przygotowanych 25 projektów 
uchwał była to jedna z krótszych 
czasowo sesji. 

Najważniejsze uchwały doty-
czyły zmian w budżecie Gminy 
na bieżący rok – uchwalono nie-
wielką modyfikację przedmioto-
wego planu dochodów i wydat-
ków budżetowych. 

W obrębie problematyki ładu 
przestrzennego dokonano zmia-
ny miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego 
w Jankowicach przy ul. Leśnej, 
w Sadach w rejonie ul. Lipowej, 
Za Motelem, Jeżynowej i Lu-
sowskiej, a także  w Baranowie 
w rejonie ul. Szamotulskiej i Pla-
tynowej. Ten ostatni projekt za-
trzymał radnych na dłuższy czas. 
Zgłoszono wniosek formalny, 
dotyczący zmiany powierzch-
ni działek na 1600 m2, który 
rada uwzględniła. Pozostałe dwa 
wnioski rozpatrzono negatyw-
nie. 

Rada wyraziła również zgodę 
na opracowanie zmiany miejsco-
wych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego dla obszarów 
w Ceradzu Kościelnym. Pozo-
stałe sześć projektów uchwał 
dotyczyło kupna nieruchomo-
ści na rzecz Gminy Tarnowo 
Podgórne na wewnętrzne drogi 
w Ceradzu Kościelnym (dział-
ki 140/3, 141/3, 136/4, 142/3), 
w Górze (działki 61/69), w Lu-
sowie (169/4,169/13, 169/16) 
oraz w Tarnowie Podgórnym 
(659/13). Rada wyraziła zgo-
dę na sprzedaż nieruchomości 
w trybie bezprzetargowym na po-
prawę warunków zagospodaro-
wania nieruchomości przyległej 
tj. działek sąsiednich. Pięć ko-
lejnych projektów uchwał doty-
czyło zawarcia kolejnych umów 
dzierżawy działek w Przeźmie-
rowie i Lusowie – z przeznacze-
niem pod zieleń, w Baranowie 
– z przeznaczeniem na parking 
przy działalności gospodarczej, 
w Lusowie – pod garaż niezwią-
zany z gruntem. 

Rada nadała nazwy ulic w Sie-
rosławiu – ul. Antracytowa, 
w Barnowie – ul. Ruczaj, w Wy-
sogotowie – ul. Laurowa. 

Ustalono sieć publicznych 
przedszkoli i oddziałów przed-
szkolnych w szkołach podsta-
wowych powadzonych przez 
Gminę Tarnowo Podgórne. Rada 
przyjęła od Powiatu Poznańskie-
go realizację zadania publiczne-
go w zakresie edukacji publicz-
nej, polegającej na założeniu 
i prowadzeniu szkoły branżowej 
II stopnia oraz centrum kształ-
cenia zawodowego. Powyższe 
placówki będą wykorzystywać 
bazę lokalową Zespołu Szkół 
Technicznych oraz dadzą szan-
sę uczniom, absolwentom Bran-
żowej Szkoły I stopnia na kon-
tynuowanie nauki. Rozszerzenie 
oferty kształcenia Zespołu Szkół 
Technicznych Tarnowo Podgór-

ne o Branżową Szkołę II stopnia 
oraz Centrum Kształcenia Zawo-
dowego pozwoli na pełniejsze 
wykorzystanie potencjału ZST 
TP i dalszy rozwój współpracy 
ze środowiskiem biznesu. 

Rada pochyliła się również 
nad tymi z punktów porządku 
obrad, które nie nosiły charak-
teru projektów uchwał. W tym 
zakresie omówiła: kwartalną in-
formację na temat wykonania 
budżetu oraz przyjęła informację 
z przeprowadzonego postepowa-
nia wyjaśniającego w przedmio-
cie naruszenia przez radnego za-
kazu wynikającego z art.24f ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym. 

Interpelacje, wolne głosy 
i wnioski zakończyły obrady LIII 
sesji. Kolejna sesja Rady Gminy, 
tym razem o roboczym charakte-
rze, odbędzie się 7 czerwca. Jej 
tematem wiodącym będzie fina-
lizacja przeprowadzanej już od 
jakiegoś czasu sformalizowanej 
procedury absolutoryjnej.

~ Krystyna Semba

Rada wyraziła 

zgodę na założenie 

i prowadzenie 

przez Gminę Szkoły 

Branżowej II St.  

i Centrum 

Kształcenia 

Ustawicznego  

przy ZST

~ sprawozdanie
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Sesja Rady Gminy, która odbyła się 7 czerwca, była se-
sją absolutoryjną. Głosowanie nad udzieleniem Wójtowi 
Tadeuszowi Czajce absolutorium poprzedziło przedsta-

wienie przez Wójta raportu o stanie Gminy za 2021 rok. Po 
krótkiej dyskusji Radni przyjęli ten dokument i udzielili Wój-
towi wotum zaufania (16 radnych było za, 3 wstrzymało się od 
głosu, a 2 było nieobecnych). 

Następnie rozpoczęła się procedura absolutoryjna. Radni za-
poznali się ze sprawozdaniem finansowym Gminy oraz z in-
formacją o stanie mienia Gminy. Wysłuchali również pozy-
tywnej opinii poznańskiej Regionalnej Izby Obrachunkowej 
i komisji stałych Rady Gminy. Na zakończenie 18 radnych za-

głosowało za udzieleniem absolutorium, a 1 osoba wstrzymała 
się (przy 2 nieobecnych) – oznacza to, że Radni udzielili Wój-
towi absolutorium za 2021 r. 

Wójt podziękował Radzie za taką decyzję:  – To wyraz uzna-
nia dla pracy mojej, moich współpracowników, pracowników 
Urzędu Gminy oraz wszystkich osób, realizujących zadania 
stawiane przed naszym gminnym samorządem. Podziękował 
także Skarbnik Katarzynie Jackowiak za skrupulatne pilnowa-
nie stanu gminnych finansów. 

~ ARz

Jest wotum zaufania, jest absolutorium!

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek Wójt Tadeusz 
Czajka złożył życzenia pracownikom naszej Biblioteki 
Publicznej i jej filii. Przekazała je, na zorganizowanym 

w tarnowskiej Bibliotece spotkaniu, I Zastępca Wójta Ewa 
Noszczyńska-Szkurat.

Wójt skierował do pań bibliotekarek słowa uznania za dzia-
łania na rzecz rozwijania zainteresowań czytelniczych miesz-
kańców naszej Gminy i życzył satysfakcji z wykonywanej 
pracy oraz rosnącej rzeszy Czytelników, sięgających po kolej-
ne książki i publikacje z bibliotecznych zbiorów  

A my przypominamy, że nasza Biblioteka coraz mocniej ak-
centuje swoją obecność w mediach społecznościowych, Warto 
polubić jej facebookową stronę, by i tą drogą dowiadywać się 
o ciekawych wydarzeniach dla czytelników. W ostatnich ty-
godniach, z myślą o uchodźcach wojennych, zwłaszcza tych 
najmłodszych, Biblioteka rozszerzyła księgozbiór o pozycje w 
języku ukraińskim. Przekażmy tę informację naszym ukraiń-
skim gościom. 

~ ARz 15 maja odbyło się sprawozdawczo-wyborcze zebra-
nie Kółka Rolniczego w Tarnowie Podgórnym, 
podczas którego – po 16 latach – Stanisław Leit-

geber zrezygnował z pełnienia funkcji Prezesa tej organizacji. 
Nowym prezesem został wybrany Leszek Kierzek z Tarnowa 
Podgórnego. 

Pana Stanisława, mieszkańca Tarnowa Podgórnego, znamy 
z ogromnego społecznego zaangażowania. Przez wiele lat był 
druhem Ochotniczej Straży Pożarnej, jest współzałożycielem 
i aktywnym członkiem naszego Kurkowego Bractwa Strzelec-
kiego, uczestniczy w wielu akcjach i przedsięwzięciach cha-
rytatywnych.  

W 2006 r. podjął się z sukcesem reaktywacji Kółka 
Rolniczego w Tarnowie Podgórnym – to kontynuacja trady-
cji rodzinnych, albowiem pierwszym prezesem założonego w 
1906 r. Kółka był ojciec pana Stanisława. 

W 2015 r. w uznaniu dla bezinteresownej działalności spo-
łecznej Wójt Tadeusz Czajka przyznał Stanisławowi Leitge-
berowi tytuł Aktywny Lokalnie. Wójt był również gościem na 
zebraniu Kółka Rolniczego i osobiście podziękował odcho-
dzącemu Prezesowi za pracę na rzecz naszej społeczności.

~ ARz

Panie Stanisławie  
– dziękujemy!

Wójt Tadeusz Czajka i Stanisław Leitgeber

Biblioteczne święto
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Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców  
oraz mieszkańców naszej Gminy, do wzięcia udziału w praktycznych, bezpłatnych warsztatach online :

SKUTECZNA KOMUNIKACJA W PROCESIE SPRZEDAŻY
Data: 22 czerwca, w godz. 9.00-15.00

Organizator: TCWP
Prowadząca: Magdalena Robaszkiewicz (CCB)

Program szkolenia: 
1. Etapy procesu skutecznej sprzedaży. 
2. Tajniki technik sprzedaży. 
3. Komunikacja werbalna a niewerbalna. 
4. Analiza potrzeb klienta. 
5. Parafraza, klaryfikacja, odzwierciedlenie. 
6. Model PCK. 
7.  Utrzymywanie relacji z klientami, w tym analiza po-

sprzedażowa. 

Rejestracja: 
Zgłoszenia na warsztaty, prosimy kierować na adres ema-

il TCWP: kontakt@tarnowo-podgorne.pl Liczba miejsc jest 
ograniczona. O uczestnictwie zadecyduje kolejność zgło-
szeń. Link logujący/ dostęp do platformy szkoleniowej, zo-
stanie przesłany na dzień przed wydarzeniem. 

Cel szkolenia: 
Uczestnicy uzyskają praktyczną wiedzę z zakresu sprze-

daży, analizy potrzeb klienta, prezentacji oferty handlowej 
zgodnie z modelem PCK oraz propozycją wartości, za-
mknięcia sprzedaży. Celem szkolenia jest przede wszystkim 
przygotowanie uczestników do owocnej pracy z klientem, 
której efektem będzie zawarcie transakcji kupna-sprzeda-
ży. Poprzez udział w szkoleniu uczestnik udoskonali/na-
będzie umiejętności wykonywania zadań profesjonalnego 
sprzedawcy, obejmujące m.in. proces prowadzenia rozmów 
z klientem z wykorzystaniem technik sprzedaży, przeprowa-
dzania analizy sytuacyjnej firmy i otoczenia, opracowania 
planu działania, wypracowania propozycji wartości zgodnie 
z modelem PCK, metody badania potrzeb klienta; prowa-
dzenia sprzedaży i postępowania na wypadek zgłoszonych 
niezgodności z umową; pozyskania lojalnych klientów.

UWAGA! Są to ostatnie warsztaty realizowane w formule 
online, po wakacjach wracamy z ofertą szkoleń stacjonar-
nych! 

Kodeks cywilny przewiduje ogólne oraz szczególne 
terminy przedawnienia. Po upływie takiego terminu 
może się okazać, że osoba zobowiązana skutecznie 

uchyli się od jego spełnienia. Oznacza to, że po upływie termi-
nu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje nam rosz-
czenie, może nie spełnić naszego żądania, chyba że zrzeka się 
korzystania z zarzutu przedawnienia. Można się zrzec zarzutu 
przedawnienia, ale przed jego upływem, zrzeczenie to będzie 
nieważne. Należy też pamiętać, że terminy przedawnienia nie 
mogą być skracane, ani przedłużane przez czynność prawną. 
Warto zwrócić uwagę, że przedsiębiorca po upływie termi-
nu przedawnienia nie będzie mógł domagać się zaspokojenia 
przysługującego mu przeciwko konsumentowi.

Ogólne terminy przedawnienia uregulowane zostały w ty-
tule VI Kodeksu cywilnego (od art. 117) i wynoszą 6 lat, 
a w przypadku roszczeń o świadczenia okresowe (czynsz 
z najmu, świadczenie rentowe, odsetki) oraz związane z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata. Istotnym no-
vum, które pojawiło się po zmianach Kodeksu cywilnego 
w 2018 r., jest sposób wyznaczania (i obliczania) terminów 
przedawnienia wynoszących co najmniej 2 lata, gdyż w takim 

przypadku koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni 
dzień roku kalendarzowego. Oznacza to, że terminy przedaw-
nienia ulegają przedłużeniu do końca roku kalendarzowego.

Podobnie jest w przypadku roszczeń stwierdzonych prawo-
mocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do 
rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu 
polubownego, jak również roszczeń stwierdzonych ugodą za-
wartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą za-
wartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd. Roszczenia 
te przedawniają się z upływem 6 lat. Natomiast jeżeli stwier-
dzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okreso-
we, to roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszło-
ści przedawnia się z upływem 3 lat.

Należy też pamiętać o tym, że bieg przedawnienia może 
ulec zawieszeniu oraz może być przerwany i wtedy biegnie 
na nowo. Sytuacje, w których następuje taki skutek, zostały 
szczegółowo wymienione w art. 121 i 123 Kodeksu cywilne-
go. Warto zwrócić uwagę, że od 30 czerwca tego roku wejdą 
w życie zmiany w Kodeksie cywilnym, które spowodują, że 
wszczęcie mediacji nie będzie już przerywało biegu przedaw-
nienia. Natomiast bieg przedawnienia nie będzie się rozpoczy-

RUBRYKA PRAWNA TCWP

Terminy przedawnienia roszczeń  
w prawie cywilnym
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nał, a rozpoczęty ulegnie zawieszeniu co do roszczeń objętych 
umową o mediację – przez czas trwania mediacji, a co do rosz-
czeń objętych wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej – 
przez czas trwania postępowania pojednawczego.

Wymienione terminy przedawnienia mają zastosowanie, 
z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie. Co 
istotne, tych wyjątków nasz ustawodawca przewidział dość 
sporo. Szereg roszczeń ma krótsze terminy przedawnienia i są 
to m.in.:

1) roszczenia wynikające z przepisów o cenie sztywnej, 
maksymalnej, minimalnej lub wynikowej, roszczenie sprze-
dawcy o dopłatę różnicy ceny, jak również roszczenie kupują-
cego o zwrot tej różnicy przedawniają się z upływem roku od 
dnia zapłaty (art. 541 K.c.);

2) roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie 
działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, roszczenia rze-
mieślników z takiego tytułu oraz roszczenia prowadzących 
gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i le-
śnych przedawniają się z upływem lat dwóch (art. 554 K.c.). 
Analogicznie przedawniają się roszczenia dostawcy i odbior-
cy, jeżeli nie mają zastosowania inne uregulowania (art. 612 
K.c.);

3) roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprze-
danej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, li-
cząc od dnia stwierdzenia wady, a jeżeli kupującym jest kon-
sument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się 
przed upływem dwóch lat, a w przypadku wady nieruchomo-
ści – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupu-
jącemu (art. 568 K.c.);

4) roszczenie sprzedawcy w związku z wadliwością rze-
czy sprzedanej przedawnia się z upływem sześciu miesięcy 
(art. 5762 K.c.);

5) wzajemne roszczenia producenta i kontraktującego 
przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia spełnienia 
świadczenia przez producenta, a jeżeli świadczenie producen-
ta nie zostało spełnione – od dnia, w którym powinno było być 
spełnione (art. 624 K.c.);

6) roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają 
się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzie-
ło nie zostało oddane – od dnia, w którym zgodnie z treścią 
umowy miało być oddane (art. 646 K.c.);

7) roszczenia wynajmującego przeciwko najemcy o napra-
wienie szkody z powodu uszkodzenia lub pogorszenia rzeczy, 
jak również roszczenia najemcy przeciwko wynajmującemu 
o zwrot nakładów na rzecz albo o zwrot nadpłaconego czynszu 
przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy (art. 
677 K.c.);

8) roszczenie użyczającego przeciwko biorącemu do uży-
wania o naprawienie szkody za uszkodzenie lub pogorszenie 
rzeczy, jak również roszczenia biorącego do używania prze-
ciwko użyczającemu o zwrot nakładów na rzecz oraz o napra-
wienie szkody poniesionej wskutek wad rzeczy przedawniają 
się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy (art. 719 K.c.);

9) roszczenie biorącego pożyczkę o wydanie przedmio-
tu pożyczki przedawnia się z upływem sześciu miesięcy od 
chwili, gdy przedmiot miał być wydany (art. 722 K.c.);

10) roszczenia wynikające ze stosunku rachunku bankowe-
go przedawniają się z upływem lat dwóch, z wyjątkiem rosz-
czeń o zwrot wkładów oszczędnościowych (art. 731 K.c.),

11) roszczenia o wynagrodzenie za spełnione czynności 
i o zwrot poniesionych wydatków przysługujące osobom, któ-
re stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią 
się czynnościami danego rodzaju; to samo dotyczy roszczeń 
z tytułu zaliczek udzielonych tym osobom przedawniają się 
z upływem lat dwóch (art. 751 K.c. pkt 1). Termin ten ma 
również zastosowanie do umów o świadczenie usług, które nie 
są uregulowane odrębnymi przepisami (np. usług prawnych, 
księgowych, reklamowych);

12) roszczenia z tytułu utrzymania, pielęgnowania, wycho-
wania lub nauki, jeżeli przysługują osobom trudniącym się za-
wodowo takimi czynnościami albo osobom utrzymującym za-
kłady na ten cel przeznaczone przedawniają się z upływem lat 
dwóch (art. 751 K.c. pkt 2);

13) roszczenia z umowy przewozu osób przedawniają się 
z upływem roku od dnia wykonania przewozu, a gdy przewóz 
nie został wykonany – od dnia, kiedy miał być wykonany (art. 
778 K.c.);

14) roszczenia z umowy przewozu rzeczy przedawniają się 
z upływem roku od dnia dostarczenia przesyłki, a w razie cał-
kowitej utraty przesyłki lub jej dostarczenia z opóźnieniem – 
od dnia, kiedy przesyłka miała być dostarczona (art. 792 K.c.);

15) roszczenia przysługujące przewoźnikowi przeciwko in-
nym przewoźnikom, którzy uczestniczyli w przewozie prze-
syłki, przedawniają się z upływem sześciu miesięcy od dnia, 
w którym przewoźnik naprawił szkodę, albo od dnia, w któ-
rym wytoczono przeciwko niemu powództwo (art. 793 K.c.);

16) roszczenia z umowy spedycji przedawniają się z upły-
wem roku (art. 803 K.c.)

17) roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z utraty lub 
uszkodzenia rzeczy wniesionych do hotelu lub podobnego za-
kładu przedawniają się z upływem sześciu miesięcy od dnia, 
w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie, a w każ-
dym razie z upływem roku od dnia, w którym poszkodowany 
przestał korzystać z usług hotelu lub podobnego zakładu (art. 
848 K.c.);

18) roszczenia z tytułu umowy składu przedawniają się 
z upływem roku (art. 8599 K.c.).

Warto o tym pamiętać, szczególnie w przypadku przecią-
gających się negocjacji, rozmów, wzajemnych ustaleń, ponie-
waż w przypadku upływu terminu przedawnienia dla danego 
roszczenia, jego skuteczne dochodzenie może okazać się nie-
możliwe. 

~ Aleksandra Kupczyk-Zajączkowska
radca prawny, specjalista TCWP

Tekst źródłowy: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
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„Ludzie, ludzie, jak ten czas leci…” Dopiero była in-
auguracja, a już koniec roku. Staraliśmy się prze-
żyć miniony czas intensywnie, na ile pozwoliła 

nam sytuacja epidemiologiczna. Uczestniczyliśmy w wykła-
dach, lektoratach, zajęciach zdrowotnych, sportowych, kultu-
ralnych i itp. Graliśmy w WOŚP. Pomagaliśmy potrzebującym 
z Ukrainy. Braliśmy udział w życiu Gminy. Zwiedzaliśmy 
nasz piękny kraj. Widzieliśmy Chełmno, Toruń i Inowrocław. 
Byliśmy na „Baronie Cygańskim” w operze w Bydgoszczy. 
Piękna, majowa pogoda sprzyjała turystom, którzy w drugiej 
połowie maja podziwiali Zamki Dolnego Śląska. Obok przed-
stawiamy relację z wycieczki.

28 maja – w ramach obchodów Dni Gminy – duża  grupa 
naszych słuchaczy wzięła udział w Radosnej Paradzie Miesz-
kańców „Gmina to MY”. Ulicami Tarnowa Podgórnego prze-
szliśmy do Parku 700-lecia, gdzie odbywały się dalsze uro-
czystości. Do domów wróciliśmy lekko zmoczeni przelotnym, 
ulewnym deszczem i obdarowani doniczkami ogrodowych 
kwiatów. Dzień wcześniej, w piątek, nasi przedstawiciele 

mieli przyjemność podziwiać oddane do użytku, 
w Przeźmierowie Centrum Integracji Obywatel-
skiej. 

Sobota, 4 czerwca, była dniem sportu i integra-
cji seniorów Gminy. Przy szkole podstawowej, 
na boisku i w sali gimnastycznej odbyła się IX Spartakiada 
Sportowo-Integracyjna Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne. 
Uczestnikom zaproponowaliśmy udział w następujących kon-
kurencjach: rzut kaloszem, rzut lotkami do tarczy, hokej, sla-
lom z jajem, piramida z puszek i slalom w goglach. Impreza 
pod patronatem Wójta Gminy Tarnowo Podgórne dostarczyła 
uczestnikom dużo radości, dała możliwość ruchu na świeżym 
powietrzu i wspólnej zabawy przy muzyce. Za pomoc w zor-
ganizowaniu imprezy serdecznie dziękujemy Dyrekcji Szkoły 
Podstawowej nr 1, Tadeuszowi Rzepczyńskiemu i wolontariu-
szom, TPBUS za autokar, OSiR za sędziowanie i puchar, Klu-
bom Seniora za liczny udział (było nas razem około 270 osób), 
Ani Owczarz za udzielanie pomocy medycznej, Komendanto-
wi Straży Gminnej za osobiste przeprowadzenie konkurencji 

Kolejny rok akademicki dobiega końca

~ aktualności

4 czerwca odbył się bezpłatny 
rajd rowerowy promujący dro-
gi i ścieżki rowerowe w Gminie 

Tarnowo Podgórne, w ramach realiza-
cji projektu dofinansowanego z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego (EFRR) „Rozbudowa systemu tras 
rowerowych na terenie Gminy Tarnowo 
Podgórne”. Rajd rozpoczęliśmy spotka-
niem całej grupy przy skateparku w par-
ku 700-lecia w Tarnowie Podgórnym. 

Przeszliśmy szkolenie naszego prze-
wodnika, jak będziemy poruszać się ro-
werami na rajdzie. Grupa liczyła kilka-

dziesiąt osób, w tym seniorów i dzieci. 
Wszyscy przyjechali swoimi rowerami, 
wyposażeni w kaski. Niektóre z dzieci 
jechały w przyczepkach rowerowych. 

Z parku ruszyliśmy bezpiecznymi dla 
wszystkich rowerzystów drogami rowe-
rowymi do oczyszczalni ścieków TP-
-KOM w Tarnowie Podgórnym. Ten 
przystanek został specjalnie zaplanowa-
ny jako atrakcja rajdu. Cały projekt pro-
mujemy hasłem „Przesiądź się na rower, 
wybierz to co eko”. Oczyszczalnia ście-
ków i generalna działalność TP-KOM 
jest bardzo powiązana ze środowiskiem, 
więc tematyka ścieków świetnie wpisa-
ła się w promocję pro ekologicznych za-
chowań. Dyrektor oczyszczalni pokaza-
ła nam cały proces, który pozwala na to, 
by do naszych domów zawsze wracała 
czysta woda. 

W oczyszczalni spędziliśmy ok pół 
godziny, a potem ruszyliśmy w dalszą 
drogę. Drogami rowerowymi wzdłuż 
Alei Solidarności i drogi na Jankowice, 
w tempie przystępnym dla każdego, do-
tarliśmy do parku przy Pałacu Jankowi-
ce. Pogoda wciąż nam dopisywała, było 
ciepło, ale nie za gorąco. W sam raz, by 

zatrzymać się na jednej z urokliwych 
polan przy parkowym stawie. Żeby ni-
komu się nie nudziło zorganizowano dla 
nas grę terenową po parku i Pałacu. Sza-
leństwo wyścigu się rozpoczęło. Na ko-
niec rajdu wszyscy otrzymaliśmy prze-
wodniki po trasach rowerowych Gminy 
Tarnowo Podgórne i komplet gadżetów 
reklamowych przekazanych przez Gmi-
nę Tarnowo Podgórne.

~ ugtp

Rowerowo, eko i z unijnym wsparciem
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Niemal każda piękna bajka dla dzieci zaczyna się od 
słów „Za siedmioma górami, z siedmioma morza-
mi, za lasami, w pięknym zamku”. A dla Seniorów 

z UTW jak się zaczynała? 
Akurat tego majowego wtorku nic nie zwiastowało wspa-

niałej przygody, a przygoda nie lubi wygody, lubi zaskakiwać, 
sprawiać niespodzianki. I tak było tym razem, wyjazd punk-
tualnie, startowe jak nigdy dopisało. Cel: jedziemy zobaczyć 
piękne zamki i pałace, położone wśród lasów i gór, z których 
słynie Dolny Śląsk i Opolszczyzna.

A są to zamki niezwykle malownicze, a ich wieże widocz-
ne z daleka ponad drzewami przypominają dawną i dzisiejszą 
świetność. Na rozgrzewkę wpadliśmy do Arboretum w Lipnie. 
Azalie, różaneczniki, sosny, świerki i ten klimat, to świeże po-
wietrze. Zwiedzamy osobliwy eklektyczny zamek w Mosznej, 
najeżony licznymi wieżami i wieżyczkami, nazywany „wi-
zjami pijanego cukiernika”, podziwiamy przyległą do niego 
oranżerią i spacerujemy po rozległym parku. Ach, zamek ten 
słynie z niesamowitego uroku i wręcz bajkowej architektury. 
Do teraz też skrywa wiele tajemnic, które budzą naszą cieka-
wość i na pewno czekają na odkrycie. Zamek Książ, jego wnę-
trza, tarasy, palmiarnia. Oglądamy archiwalne fotografie jego 
mieszkańców, zachwycamy się jego bogatą historią, wszak za-
mek to słynna warownia z XIII w., z czasem przebudowana 
na jeden z największych kompleksów pałacowych, dziś cie-
sząca oko. Stąpając po pałacowych korytarzach czuliśmy się 
bohaterami niejednego filmu. Pałacowe komnaty odnajdujemy 
w fimie „Hrbina Cosel” a pięknie utrzymane  tarasy były tłem 
w „Trędowatej”. A i nam przyszło zasiąść wygodnie w fote-
lach przy stoliku na tarasie i skosztować słynnego torciku „Da-
isy”. Pychota. Dolny Śląsk i Opolszczyzna znane są z pełnego 
uroku zamków i pałaców, zabytków sakralnych i miejsc do 
których już nas zawiodła przygoda. I jakże ku naszemu ol-
brzymiemu zaskoczeniu widzieliśmy te miejsca jakby nowe. 
Widzieliśmy wspaniały kompleks klasztorny w Krzeszowie, 
zamek książęcy w Niemodlinie i zamek w Kamieńcu Ząb-
kowickim. Wiedza nasza ubogacona została o fakty, że wła-

ściwie swoją świetność zawdzięczają kobietom. Czy wspa-
niałe rezydencje w Łomnicy lub w Wojanowie, albo pałacyk 
w Jedlinie. Wiele dzięki prywatnemu mecenatowi odzyskuje 
dawną świetność. Jako zupełną ciekawostkę przyjęliśmy, że 
większość obiektów orientowała się na górę gór – Śnieżkę. 
Podziwialiśmy bazylikę mniejszą w Trzebnicy, Sanktuarium 
Świętej Jadwigi Śląskiej i Świątynię Pokoju w Świdnicy. Co 
ciekawe, kościół ten zbudowany z gliny, drewna i trzciny, 
a w osobliwym trudnym do opisania wnętrzu panuje harmo-
nijny przepych. Przeciwieństwo sanktuarium Św. Rity, patron-
ki spraw beznadziejnych i uderzająca skromność. Wszystkie te 
miejsca, wszystkie zamki, pałace, ogrody, ich historia opowie-
dziana przez wspaniałego gawędziarza, erudytę, zakochanego 
w ziemi dolnośląskiej i opolskiej pana Damiana to cudowne 
uzupełnienie przygody, bajki dla seniorów z UTW. A’propos 
bajki: było takie miejsce, gdzie poczuliśmy się bardzo odmło-
dzeni. To nietypowe, niecodzienne muzeum ludowe, po któ-
rym oprowadzeni byliśmy przez kustosza i właściciela w jed-
nej osobie – Mariana Kowalskiego. Pobyt uświetniły gra na 
akordeonie, nasz śpiew, kiełbaski na patyku i, nie uwierzycie, 
najprawdziwsza karuzela z konikami.

~ Bożenka i Heniu
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

„Za siedmioma górami”

i Wójtowi za ufundowany puchar, gadżety i dofinansowanie, 
bez którego realizacja tego zamierzenia byłaby niemożliwa. 

Sportowa rywalizacja, jak zwykle, była zacięta. Dyplomy 
i upominki, z rąk II Zastępcy Wójta Piotra Kaczmarka otrzymali: 

- za wszechstronne zdolności i zajęcie indywidualnie pierw-
szego miejsca Zbigniew Łakomy, drugiego – Jerzy Orzeł, trze-
ciego – Wojciech Gałęski,

 - drużynowo najlepsi okazali się seniorzy Baranowa, drugie 
miejsce zajęła ekipa z Przeźmierowa a trzecie – z Rumianka. 

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Kluby Se-
niora otrzymały dyplomy za aktywny udział w spartakiadzie. 
Za rok spotkanie jubileuszowe dziesiąte. Będzie się działo! 
Szlifujmy formę. Do zobaczenia!

9 lipca na III Balu Seniora w Jankowicach nasi słuchacze 
przedstawią swe osiągnięcia prezentując efekty pracy chóru, 
grupy kabaretowo-teatralnej i tanecznej. Spodziewamy się 
licznego udziału naszych słuchaczy.

Przed nami półkolonie. Ostatni tydzień lipca i sierpnia. Sko-
rzysta z nich 60 osób. Koloniści dwa dni spędzą w Poznaniu, 

jeden dzień na Stacji w Nojewie, jeden w Mniszkach, zakoń-
czenie (transport własny) – Stawy Baranowo. Wszystkie dni 
kończą się posiłkiem.

Uwaga JUBILACI! Zwracam się do naszych słuchaczy, któ-
rzy w bieżącym roku (w czasie od początku stycznia do końca 
grudnia) kończą 70, 75, 80, 85, 86 lat i więcej o rezerwację so-
boty, 6 sierpnia. W tym dniu, jak co roku, odbędzie się spotka-
nie z JUBILATAMI. Szczegółowych informacji udziela i zapi-
sy prowadzi Maria, tel. 889 125 832. Zarządowi będzie bardzo 
miło spotkać się w tak dostojnym gronie. Wszystkie, dotych-
czasowe imprezy były bardzo udane. Uczestnicy je mile wspo-
minają. Do zobaczenia.   

Na bardzo długie wakacje życzymy ładnej pogody, sił na 
zwiedzanie, miłego towarzystwa, dobrego odpoczynku, dotle-
nienia, utraty kalorii, relaksu, czasu na lekturę, kulturę i na to 
wszystko, czego się nie zrobiło przez cały rok.

~ Maria Zgoła
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

~ stowarzyszenia
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~ stowarzyszenia

U nas Dzień Matki trwał cały ty-
dzień! Najpierw dla pań, biorą-
cych udział w projekcie „Pięk-

ni i zadbani w każdym wieku” 26 maja 
zorganizowaliśmy spotkanie warsztato-
we z wizażystką Grażyną Walczak i ko-
smetolożką Andżeliną Malinowską. Co 
tu się działo?! W roli modelki wystąpi-
ła Zosia Smolińska, na której zaprezen-
towaliśmy jak krok po kroku wykonać 
odmładzający makijaż Lady, czyli ma-
kijaż kobiety dojrzałej. Efekt był osza-
łamiający! Już za chwilę sami będziecie 
się mogli o tym przekonać, bo całą lek-
cję instruktażową nagraliśmy i za mo-
ment będzie dostępna na naszej stronie 
internetowej oraz na You Tube. W dru-
giej części spotkania Andżelina Mali-
nowska opowiedziała nam o pielęgnacji 
i potrzebach skóry dojrzałej i podpowie-
działa, czym się sugerować wybierając 
preparat odpowiedni dla siebie w po-
pularnych drogeriach i aptekach. Do-
datkowo na własnej skórze mogliśmy 

przetestować odmładzającą maseczkę 
z jogurtu i avocado, którą sami zrobili-
śmy! Nie obyło się bez testowania kul-
towego już kawowo-cukrowego peelin-
gu do ciała naszej prezeski Mai Stępień, 
którego dobroczynne działanie docenili 
nawet panowie! 
Potem udaliśmy się z radosną wizy-
tą do samotnych mam w Domu Senio-
ra. O tym wydarzeniu szerzej piszemy 
w osobnym artykule, zaś 28 maja na-
sza formacja taneczna „Senior Dan-
ce Stars” wystąpiła na scenie głównej 
podczas obchodów Dni Gminy Tarno-
wo Podgórne. Serdecznie dziękujemy 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultu-
ry GOK Sezam Karinie Białej za za-
proszenie i możliwość wystąpienia na 
tak wspaniałej uroczystości. Pozytyw-
na energia i moc były z nami! Nawet 
deszcz nie był w stanie nam przeszko-
dzić i daliśmy piękny popis tanecz-
nych umiejętności oraz dowód na to, że 
w każdym wieku można zrobić coś dla 

Jak dobrze, że jesteście! Jesteście cu-
downi! Takich spotkań nam brako-
wało! – to tylko niektóre słowa, jakie 

padły podczas naszej wizyty w zaprzy-
jaźnionym Domu Seniora z okazji Dnia 
Matki. Pierwszy raz od ponad dwóch 
lat tj. od czasu Covid 19, mogliśmy tam 
pojechać z naszymi wolontariuszami ze 
Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie. 

Nie obyło się bez występu szkolnego 
chóru pod opieką artystyczną Magda-
leny Walkowiak i wspólnego śpiewa-
nia – „A ja wolę moją mamę”. Okazało 
się, że seniorki i seniorzy mieszkający 
w Domu Seniora znali tę piosenkę i z ra-
dością śpiewali ją razem z nami, wspo-
minając czasy, w których nucili ją swo-
im dzieciom i wnukom.

Były przyjacielskie przytulaski, pięk-
ne serduszkowe kartki zrobione przez 
dzieci z Przeźmierowa pod opieką ar-
tystyczną Dawida Dopieralskiego oraz 
pyszne ciastka i kawusia. To był pięk-
ny dzień, pełen wzruszeń i pozytyw-
nej energii! Niejednemu z nas łezka się 
w oku zakręciła.

Teraz, kiedy możemy się przytulać 
i spotykać w większym gronie, zamie-
rzamy z tego korzystać i obiecaliśmy sa-
motnym seniorom, że odwiedzimy ich 
niebawem! 

Ty też możesz do nas dołączyć! Je-
śli chcesz poczuć, jak to jest być istotą 
sprawczą, która dzieli się z innymi swo-
im czasem, wiedzą i doświadczeniem, 
otrzymując w zamian to co bezcenne, 
zapraszamy do nas! Tutaj poczujesz, jak 
to jest być wolontariuszem, który czyni 
dobro i zmienia świat na lepsze. Tego nie 
kupisz za żadne pieniądze i nie doświad-
czysz na żadnych szkoleniach! Nie wie-
rzysz? Sprawdź sam! Pisz na fundacja@
nigdyniejestzapozno.org i dowiedz się 
co możesz zrobić.

~ Maja Stępień z zespołem Wolontariuszy  
Fundacji „Nigdy nie jest za późno” 

Taki maj!

siebie i nigdy nie jest za późno na mi-
łość, naukę i spełnianie marzeń. 

Projekt „Piękni i zadbani w każdym 
wieku” jest współfinansowany z budże-
tu Gminy Tarnowo Podgórne. Wizyty 
w Domu Seniora realizujemy ze środ-
ków własnych.

~ Zespół Fundacji  
„Nigdy nie jest za późno”

Z radosną wizytą w Domu Seniora
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Rozwiązujemy konflikty 
W środę, 20 kwietnia, odbyliśmy 

drugie już spotkanie z couchem. Roz-
mawialiśmy o konfliktach i sposobach 
ich rozwiązywania oraz przeprowadzi-
liśmy autodiagnozę, która uświadomi-
ła nam jak zachowujemy się w ich ob-
liczu. Dzięki temu dowiedziałyśmy 
się, co można zmienić w naszym za-
chowaniu, aby uniknąć konfliktu lub 
rozwiązać go polubownie. Musimy 
lepiej słuchać i starać się spokojnie 
rozważać argumenty strony przeciwnej. 
Przekazane informacje pomogą nam 
w codziennym życiu. 

Podróżujemy z profesorem Sznajde-
rem

1 czerwca spotkaliśmy się z prof. Mi-
chałem Jacentym Sznajderem, który 
w bardzo ciekawy sposób przedstawił 
swoje pasje i zamiłowanie do licznych 
podróży. Tematem naszego spotkania 
była Floryda ze jej licznymi huraganami 
oraz ciekawą florą i fauną. Piękne zdję-
cia ukazane na filmie pobudziły naszą 
wyobraźnię. Podczas prelekcji mieliśmy 
również okazję częstować się pysznymi 
kanapkami i domowym ciastem. Na za-
kończenie zrobiliśmy wspólne zdjęcie. 

Cieszymy się, że nasz pomysł spotkań 
z ciekawymi osobami został ciepło ode-
brany i wywołał tak pozytywną reakcję. 
Mając to na uwadze nie pozostaje nam 
nic innego jak kontynuować ten cykl!

Ćwiczymy ciało i umysł
4 maja spotkaliśmy się z naszymi 

podopiecznymi w świetlicy wiejskiej 
w Swadzimiu. Rozpoczęliśmy ćwicze-
niami gimnastycznymi wykonywanymi 
na siedząco, dostosowanymi do indy-

widualnych możliwości seniorek. W tej 
edycji dbamy o to, żeby – o ile to moż-
liwe – każde spotkanie w ramach pro-
jektów realizowanych przez fundację 
rozpoczynało się w taki sposób. Prowa-
dząca Anna Szymańska stara się za każ-
dy razem wykorzystywać inne przyrzą-
dy: kije, piłki czy taśmy. Po ćwiczeniach 
uzupełniamy braki energetyczne drob-
nym poczęstunkiem, a po rozmowach 
przy kawie realizujemy program spo-
tkania. Tym razem panie rozwiązywały 
zadania pobudzające pracę mózgu, przy 
czym jak się okazało, miałyśmy dużo 
dobrej zabawy. 

Spotkanie z ciekawym człowiekiem
18 maja w ramach zajęć z osobami 

starszymi rozpoczęliśmy cykl spotkań 
z podróżnikami, pasjonatami czy inny-
mi ciekawymi ludźmi.

Emilia Sznajder zaprezentowała nam 
wiele prac, które wykonała rękodzielni-
czo bazując na materiałach „z odzysku”, 
którym daje drugie życie. Ze szczegól-
nym zainteresowaniem naszych pań 
spotkał się gobelin oraz jego techniki 
tkackie. Oprócz tego gumki frotki, ple-
caki czy kosmetyczki. Jak się okazało 
części naszych pań przedstawione tech-
nik tkackie były już znane, a spotkanie 
okazało się dobrym momentem na wy-
mianę doświadczeń. 

Dzień Matki
Kolejnym wydarzeniem, które panie 

bardzo miło wspominają była seria za-
biegów w gabinecie kosmetycznym Laf-
fayette w Przeźmierowie, które odbyły 
się 26 maja. Dzięki wielkiej życzliwo-
ści i przychylności Pani Ani wszystkie 
wymarzone metamorfozy mogły zo-
stać zrealizowane. Masaże, strzyżenie, 
modelowanie i wiele innych zabiegów 
z okazji Dnia Matki, sprawiły paniom 
wiele radości i przyjemności. Dopeł-
nieniem całości było klimatyczne oto-
czenie w stylu glamour: świece, krysz-
tały i dużo błyszczących dodatków oraz 
kawa i odrobina łakoci.

~ Zarząd Fundacji  
Oczy Szeroko Otwarte

Projekty współfinansowane przez 
Gminę Tarnowo Podgórne 

~ stowarzyszenia

Spotkania CUD-owne (i nie tylko)



24    | sąsiadka~czytaj |  czerwiec 2022

~ stowarzyszenia

Dzień przed świętem Samorządu Terytorialnego, tzn. 
26 maja, wyruszyliśmy na fascynującą wycieczkę 
po miejscach związanych z początkami polskiej pań-

stwowości. W Kruszwicy w muzeum oglądaliśmy ekspozycję 
wykopalisk archeologicznych, przedstawiającą dzieje miasta 
od czasów prehistorycznych oraz ciekawą, plenerową wysta-
wę przyrodniczą, 

Zwiedzaliśmy romańską Bazylikę kolegiacką św. Piotra 
i Pawła, wzniesioną w XII w. z granitu i piaskowca oraz znaną 
z legend Mysią Wieżę, stanowiącą pozostałość zamku króla 
Kazimierza Wielkiego. 

Tutaj „napadły” na nas laserowe myszy. Ze szczytu wieży 
sprawniejsi seniorzy dostrzegli Strzelno.

 Płynęliśmy też statkiem po jeziorze Gopło, którego 
powierzchnia to ponad 2000 hektarów – podziwiając ptactwo, 
liczne wysepki, szuwary, a także wioślarski tor regatowy. 

W Strzelnie zobaczyliśmy największą, zbudowaną na planie 
koła, romańską świątynię w Polsce, a w sąsiednim klasztornym 
kościele słynne romańskie, rzeźbione kolumny z piaskowca 
wyobrażające personifikację cnót – łącznie 36 – pozytywnych 
(kobiecych) oraz przywar kobiet i mężczyzn. 

Tradycyjnie, podróż autokarową rozpoczęliśmy pieśnią, 
a kończyliśmy piosenkami i nauką refrenu „niespodzian-
ki”, przygotowując się do występu podczas otwarcia no-
wego Centrum Integracji Obywatelskiej w Przeźmierowie.  
Optymistycznie nastawieni do dalszego życia – już dzień po 
uroczystym otwarciu CIO bawiliśmy się na pierwszej zaba-
wie tanecznej zorganizowanej w Sali Wielkiej tego obiek-
tu, snując plany na konstruktywne jej wykorzystywanie.  
W pierwszą sobotę czerwca reprezentacja naszego Koła wzię-
ła udział w IX Spotkaniu Sportowo-Integracyjnym Seniorów 
Gminy Tarnowo Podgórne, zorganizowanym przez Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku w Tarnowie Podgórnym. Co prawda 
nie udało się nam obronić pierwszego miejsca z poprzedniego 
roku, ale z drugiego miejsca też można się cieszyć.

~ Tekst przygotował: Zbigniew  Koczorski

28 maja w naszym bractwie odbyło się najważniej-
sze strzelanie roku o tytuł Króla Zielonoświątko-
wego. Mam zaszczyt ogłosić wszem i wobec, iż 

po przeprowadzeniu regulaminem przewidzianych ćwiczeń, 
zaszczytny tytuł Króla Zielonoświątkowego A. D. 2022/23 
zdobył brat Waldemar Kubiak. Tytuł pierwszym rycerza wy-
strzelał Wiesław Cichy, tytuł drugiego rycerza wystrzelał brat 
Zbigniew Szabelski. 

Rywalizowaliśmy również w następujących konkurencjach: 
Puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusza Czajki 

zdobył Andrzej Pawlicki, drugi był Krzysztof Cieślik, a trzeci 
Waldemar Kubiak. 

Tarcza Pistoletowa: I miejsce Andrzej Pawlicki, II miejsce 
Krzysztof Cieślik, III miejsce Zbigniew Szabelski. 

Tarcza losowa „chybił - trafił”: I miejsce Waldemar Kubiak, 
II miejsce Natalia Cichy, III miejsce Krzysztof Cieślik. 

Wydarzenia w Kole Seniorów  
w Przeźmierowie

Wiadomości brackie 
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~ stowarzyszenia

Karabinek pneumatyczny dla młodzieży – I miejsce Leon 
Wudarski, II miejsce Jan Szajkowski, III miejsce Agata Szaj-
kowska, IV miejsce Franek Wudarski, V miejsce Piotr Opaska. 

Kura zestrzelił Stanisław Bączyk, II miejsce Halina Dutkie-
wicz, III miejsce Andrzej Pawlicki. Gratulujemy zwycięzcom. 

15 maja delegacja bractwa wybrała się do Rawicza na uro-
czystości 380-lecia KBS Rawicz.

21 maja brat Andrzej Pawlicki wystrzałem z armaty dał sy-
gnał do startu uczestnikom „Biegu Lwa” – tradycyjnej imprezy 
sportowej, organizowanej corocznie w Tarnowie Podgórnym.

4 czerwca w Kokoszczynie na zaproszenie Rady Sołeckiej 
uczestniczyliśmy w festynie „Dzień Dziecka”, organizując za-
wody strzeleckie z wiatrówki dla dzieci i młodzieży. Zwycięz-
cy zostali uhonorowani pucharami. 

Tego samego dnia, wieczorem na strzelnicy brackiej bawili-
śmy się wspólnie z sympatykami naszego bractwa na IX Balu 
Królewskim. To dla nas szczególna okazja, aby uhonorować 
najlepszych strzelców. Król Zielonoświątkowy, brat Krzysz-
tof Cieślik i rycerze Justyna i Zbigniew Szabelscy to najlepsi 
strzelcy roku 2021/2022 i to oni byli gospodarzami balu. We-
sołe balowanie rozpoczęliśmy tradycyjnie – polonezem. Był 
konkurs tańca, sprawdzenie celności oka i dłoni oraz loteria 
fantowa. Szampańska zabawa trwała do rana.  

Nasza strzelnica otwarta jest w każdy wtorek i czwartek 
w godz. 16-20 godz. ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ ZAINTE-
RESOWANĄ SPORTEM STRZELECKIM. 

Z brackim pozdrowieniem 
~ Stanisław Bączyk 

prezes KBS Tarnowo Podgórne. 
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

W słoneczny, majowy poranek 12 maja wyruszyli-
śmy autokarem w drogę – do Dziwnowa. 

Dziwnów to malownicza miejscowość położona 
nad morzem i rzeką Dziwną w województwie zachodnio-po-
morskim. Mieszkaliśmy w Ośrodku Wypoczynkowym Perła 
Dziwnowa nieopodal ujścia rzeki do morza, w zakątku cichym 
i spokojnym. Mieliśmy do dyspozycji wiele atrakcji – zarów-
no wewnątrz jak i na terenie wokół ośrodka. Wielu z nas ko-
rzystało z krytego basenu i jacuzzi oraz masażów. Na posiłki 
chodziliśmy do jadalni, gdzie serwowano nam pyszne jedzenie 
w dużych ilościach i bardzo urozmaicone. 

Do morza było bardzo blisko, więc często chodziliśmy 
na spacery brzegiem morza lub promenadą, która ciągnęła 
się wzdłuż brzegu przez całą miejscowość. Kiedy wiał zim-
ny wiatr, to siedzieliśmy na ławeczkach na promenadzie lub 
spacerowaliśmy po Dziwnowie. Przy hali sportowej na „Alei 
Gwiazd Sportu” oglądaliśmy repliki medali zdobytych przez 
polskich sportowców. We wschodniej części Dziwnowa wi-
dzieliśmy Przystań Jachtową, a wcześniej przy nabrzeżu oglą-
daliśmy statki wycieczkowe oraz stacje paliw, obsługującą 
zarówno samochody i jednostki pływające. Spacerując po 
mieście, korzystaliśmy również z „atrakcji dla podniebienia” 
– deserów, smażonych rybek i innych smakołyków. Ważnym 
obiektem w Dziwnowie jest zwodzony most na rzece. W okre-
sie letnim część tego mostu jest podnoszona (o godz. parzy-
stych) dla statków i jachtów wypływających w morze lub 
powracających z morza. Byliśmy także w Parku Miniatur La-
tarni i Kolejek, gdzie podziwialiśmy miniaturki latarni znaj-
dujących się nad naszym morzem. Niedaleko naszego ośrod-
ka oglądaliśmy Marinę i chodziliśmy do Portu Rybackiego po 

rybne smakołyki. Z okien ośrodka wychodzących na rzekę wi-
dzieliśmy port i most zwodzony oraz czasami niecodzienne 
zjawisko płynięcia wody od morza w stronę Zalewu Kamień-
skiego.

Po siedmiu dniach miłego wypoczynku wróciliśmy do do-
mów z nadzieją, że za rok również tam pojedziemy. Bardzo 
dziękujemy naszej koleżance Mirce za zorganizowanie nam 
tego wyjazdu i wypoczynku oraz koleżance Ani za pomoc 
i opiekę.

Miłym wydarzeniem już tu, w Tarnowie Podgórnym, była 
Spartakiada Seniorów zorganizowana przez UTW, w której 
brało udział kilkanaście osób z naszego koła. Podczas tego 
spotkania z seniorami z wszystkich kół z całej Gminy, uczest-
niczyliśmy w różnych konkurencjach, raczyliśmy się przygo-
towanymi smakołykami i tańczyliśmy przy fajnej muzyce.

~ KP
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne 

Tarnowskie Koło Seniora w podróży
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~ stowarzyszenia

Słońce Catanu świeci coraz mocniej! Za nami eliminacje 
do Mistrzostw Polski w grę Catan organizowane w Gmi-
nie Tarnowo Podgórne. 20 maja zebraliśmy się w świe-

tlicy wiejskiej w Baranowie, aby sprawdzić, kto z okolicy jest 
najlepszy w tę kultową grę planszową. Mamy zwycięzcę – jest 
to mieszkanka naszej Gminy – Paulina! Brawo!  

Finaliści otrzymali gadżety z firmy Galakta. Dodatkowo po-
stanowiliśmy rozlosować drobne podarki wśród wszystkich 
uczestników. Dwie pierwsze osoby dodatkowo otrzymały bilet 
na Mistrzostwa Polski, będziemy trzymać kciuki! Serdecznie 
gratulujemy zwycięzcom! 

Przypominamy aktualne wieści o eliminacjach do Mi-
strzostw Polski Catan 2022:

I ETAP – eliminacje w całej Polsce, do których możecie 
swobodnie dołączać i walczyć o fantastyczne nagrody: zwy-
cięzca turnieju eliminacyjnego otrzymuje grę Catan: Łami-
główka, a wszyscy finaliści torby Catan! Eliminacje trwają od 
28 marca do 28 sierpnia. 

II ETAP – dwóch najlepszych graczy w każdych elimina-
cjach zostanie zakwalifikowanych do udziału w WIELKIM 
FINALE, który odbędzie się w pierwszej połowie września 
2022 w Krakowie.

Zwycięzca oraz laureat drugiego miejsca finału Mistrzostw 
Polski poza nagrodami rzeczowymi otrzymał także bilet 
uprawniający do uczestnictwa w Mistrzostwach Świata w Ca-
tan, odbywających się w listopadzie na Malcie.

Eliminacje Mistrzostw Polski w grę Catan 2022

Zapraszamy na spotkania z grami planszowymi organizowa-
nymi przez Fyrtel Gier Baranowo.

Szukajcie nas na portalu Facebook lub stronie internetowej 
www.fundacjafreetime@jimdo.com.

Do zobaczenia!
~ Fundacja Free Time

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Sezon wędkarski 2022 trwa w pełni rozpoczynając się 
w porównaniu z ubiegłorocznym planowo. Rozpoczął 
się 10 kwietnia na Jeziorze Rogozińskim, a inaugura-

cji towarzyszyły Zawody o Puchary przechodnie im. Gerar-
da Raszewskiego, Zdzisława Barciszewskiego oraz Tomasza 
Braniewicza.

W maju przeprowadzone zostały jeszcze dwie imprezy węd-
karskie. 8 maja miały miejsce Zawody spławikowe o tytuł Mi-
strza Koła (I tura) – Baranowo. Zawody były organizowane 
w trzech kategoriach: senior, weterani 55+ oraz weterani 65+. 
Podium w klasyfikacji Weterani 65+ wyglądało następująco: 
1. Roman Nowakowski, 2. Zbigniew Golon, 3. Marian Kę-
dziora. W klasyfikacji Weterani 55+: 1. Piotr Michalski, 2. 
Marek Sikorski, 3. Dariusz Goroński. Zaś w klasyfikacji se-
nior – sektor A: 1. Rafał Brachaczek, 2. Daniel Szymański, 3. 
Paweł Stróżyk, sektor B – 1. Paweł Kwieciak, 2. Tomasz Bra-
niewicz, 3. Rafał Sikorski.

28 maja odbyły się na Stawach w Baranowie zawody dla 
dzieci z okazji Dnia Dziecka. Wyróżnione zostały dwie ka-
tegorie wiekowe dzieci i młodzieży: sektor A (dzieci pow. 11 
lat), w której wygrał Mikołaj Michalski, następny był Michał 
Jałowiecki i Gabriel Pawlaczyk, oraz sektor B (dzieci do 11 
lat), w której I miejsce zdobył Marcel Braniewicz, II miejsce 
należało do Joanny Kwieciak, III zaś do Marceliny Kwiatek. 
Największa ryba w sektorze A: Michał Jałowiecki, w sektorze 
B: Marcel Braniewicz.

Frekwencja mimo niesprzyjającej pogody w przypadku 
młodych zawodników dopisała.

Wiadomości wędkarskie

Dla uczestników było przygotowane ognisko oraz urozma-
icony poczęstunek.  

Wszystkie dzieci otrzymały zarówno nagrody wędkarskie, 
jak i gadżety ufundowane przez OSiR Tarnowo Podgórne, Bi-
stro „BIG MAMA”  oraz Koło PZW 132.

Pragniemy z tego miejsca poinformować, że swoje pierwsze 
podboje z sezonem 2022 rozpoczęła szkółka wędkarska przy 
Kole „Tarnowskie Brzanki”.  Nadal istnieje możliwość zapi-
sów – dlatego też zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy na nadchodzące Zawody spławikowe dla dzieci 
i młodzieży z okazji rozpoczęcia wakacji – 26 czerwca, Stawy 
Baranowo. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nu-
merem telefonu: 505 060 394. 

Z wędkarskimi pozdrowieniami,
~ Tomasz Braniewicz

Prezes Koła PZW132 Tarnowo
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne
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Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Pojednanie 
Tarnowo Podgórne – Blitzenreute skorzystali z zapro-
szenia przyjaciół z Niemiec  i w dniach 25 – 29 maja 

odbyli wizytę we Fronreute (Niemcy) – gminie partnerskiej 
Gminy Tarnowo Podgórne. Spotkanie już po raz drugi miało 
miejsce podczas odbywającej się w Weingarten Procesji Krwi 
Pańskiej, a nie tradycyjnie podczas wakacji letnich. 

Delegacja Gminy Tarnowo Podgórne pod przewodnic-
twem Renaty Brońskiej została powitana w Blitzenreute 
przez przewodniczącą Stowarzyszenia ze strony niemieckiej 
Juttę Stűble, Burmistrza Olivera Spieβ oraz mieszkańców 
Gminy Fonreute.

Podczas wizyty uczestniczyliśmy w procesji z okazji Świę-
ta Wniebowstąpienia Pańskiego do Benzenhofen, a następ-
nie mszy świętej w ogrodach znajdującego się tam XIX-
-wiecznego zamku. Ciekawostką jest, iż zamek należy do 
prywatnych właścicieli, którzy udostępniają go lokalnej spo-
łeczności przy specjalnych okazjach. Na miejscu właściciele 
prowadzą też sprzedaż ekologicznych produktów z regionu. 

W piątkowy poranek udaliśmy się Weingarten, gdzie od-
bywała się Procesja Krwi Pańskiej, zwana „Blutritt”. Jest to 
odbywająca się corocznie co najmniej od XVI w., wielogo-
dzinna procesja z relikwiami krwi Chrystusa.  Do tej pory 
procesja nie odbyła się tylko podczas II wojny światowej 
oraz w czasie pandemii koronawirusa. W tym niezwykłym 
pod względem duchowym i wizualnym wydarzeniu bierze 
udział 100 okolicznych parafii, które są reprezentowane 
przez jeźdźców konnych, wprowadzanych przez lokalne or-
kiestry. Łącznie w procesji bierze udział kilka tysięcy osób 
i prawie 3000 koni. W tym roku po raz pierwszy w historii 
jeźdźcami były również kobiety. 

W sobotę mieliśmy okazję zachwycać się wspaniałą oko-
liczną przyrodą, w szczególności Jeziorem Bodeńskim. 
Mówi się, że jest ono tak czyste, że można pić z niego wodę, 
co pokazuje jak wielką wagę przywiązują tamtejsze gminy 
do kwestii ochrony środowiska. Podczas wycieczki na znaj-

~ stowarzyszenia

Wizyta w Gminie Partnerskiej Fronreute
dującą się już po stronie austriackiej górę Pfaner podziwiali-
śmy zapierającą dech w piersiach panoramę jeziora, Alp oraz 
rzeki Ren.

Nasi gospodarze przyjęli  nas prześwietnie. Dla mnie była to 
pierwsza okazja do poznania naszych partnerów z Fronreute. 
Między grupą z Polski i Niemiec widać było wzajemną sym-
patię i życzliwość – owoc 34-letniej współpracy między na-
szymi Gminami. 

Dla mnie jako radnej była to też możliwość spotkania 
z przedstawicielami Gminy Fronreute i wymiany doświadczeń 
związanych z funkcjonowaniem samorządu, w szczególności 
z zakresu zagospodarowania przestrzennego, funkcjonowania 
biogazowni oraz ochrony wód i terenów zielonych.

W niedzielę, na zakończenie wizyty wszyscy życzyliśmy 
sobie wielu kolejnych lat współpracy i partnerstwa. 

~ Natalia Wudarska,  
Radna Gminy Tarnowo Podgórne

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne
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Z praktyki dietetyka

Podjadanie – skąd się bierze i jak przestać to robić?

Cukierki w pracy, miseczka chipsów do wieczornego se-
ansu? Skąd w zasadzie bierze się podjadanie? 

Problem podjadania jest dość powszechny i często lek-
ceważony! Mimo że wydaje się niewinne, może zrujnować na-
sze starania! W związku z tym, że często sięgamy po niewielkie 
ilości, ciężko podsumować to, ile dodatkowego jedzenia zjemy, 
a mogą to być nawet setki kalorii dziennie! Dlaczego podjadamy? 

- z nudów, - odczuwamy głód, bo nasza dieta jest źle zbilan-
sowana, - przyzwyczailiśmy się do łączenia pewnych czynności 
z jedzeniem, np. podczas oglądania filmów, - wydaje nam się, że 
jedzeniem złagodzimy stres, - zajadamy emocje (jedzenie jako 
nagroda, pocieszenie, itp.).

Podjadanie jest szkodliwe nie tylko ze względu na cyfry na na-
szej wadze. Niektóre przyczyny mogą być oznaką zaburzeń od-
żywiania, więc nie można ich lekceważyć! Jeśli czujesz, że stra-
ciłaś/eś kontrolę nad jedzeniem – nie bój się zgłosić po pomoc! 

Poniżej zostawiam 6 sprawdzonych sposobów na unikanie 
podjadania! Znasz już przyczynę podjadania. Teraz dowiesz się, 
jak sobie radzić z nagłą ochotą na „niewinne grzeszki”! 

1. Zajmij mózg inną czynnością – to najlepsza metoda na 
podjadanie z nudów! Kiedy znajdziesz już zajęcie, ochota na je-
dzenie momentalnie minie! Możesz pobawić się z psem, wyjść 
na zewnątrz, przytulić się do męża lub zacząć tańczyć!

2. Wyeliminuj z zasięgu wzroku przekąski – bardzo szybko 
zapomnisz o ich istnieniu, kiedy nie będą Cię kusić! Najlepiej 
wcale ich nie kupuj, a jeśli już – schowaj głęboko do szafki! 

3. Upewnij się, czy to głód, czy pragnienie – mózg miewa 
problemy, by odróżnić od siebie te dwie potrzeby. Napij się 
szklanki wody i szybko zweryfikujesz, czy aby na pewno jesteś 
głodna.

4. Naucz się odróżniać głód od zachcianki – zawsze gdy naj-
dzie Cię ochota na jedzenie zapytaj sama siebie, czy zjadłabyś 
coś zdrowego, co zaspokoiłoby głód, np. jabłko lub marchew. 
Jeśli nie – to tylko zachcianka! 

5. Nie kupuj niezdrowych przekąsek – to, co będziesz jeść, 
zależy od tego, co kupisz! Nie kupuj słodyczy na zapas, bo za-
pewne szybko znikną! 

6. Żuj gumę podczas gotowania lub umyj zęby przed – 
smak mięty zniechęca do jedzenia. 

Pamiętaj, że wszystko zaczyna się w głowie! Choć przekąski 
zwykle są niewielkie w skali całego dnia, mogą dostarczać kil-
kaset dodatkowych kalorii więcej! Obserwuj kiedy przychodzą 
zachcianki i przeanalizuj przyczynę problemu.

   dietetyk kliniczny i psychodietetyk 
~ mgr Aleksandra Kotlarz-Woźniak       

kontakt@prozdrawiam.pl, www.prozdrawiam.pl

Podologia jest dziedziną zajmującą się wszelkimi dolegliwo-
ściami kończyn dolnych, łączącą wiedzę z zakresu medy-
cyny i kosmetologii. Zajmuje się oceną stanu stóp, układu 

kostnego, tkanek miękkich, skóry i paznokci, a także zależności 
między nimi, diagnozowaniem i terapią zaburzeń w obrębie koń-
czyn dolnych oraz profilaktyką i ich pielęgnacją. Specjalista po-
dolog posiada wiedzę z różnych dziedzin nauki, tj. anatomia ukła-
du kostnego, mięśniowego, naczyniowego a także dermatologii, 
neurologii i biomechaniki. Wiedza, umiejętności i doświadczenie 
pozwalają na wdrożenie skutecznej terapii. Ważnym elementem 
pracy podologa jest również współpraca z lekarzami różnych spe-
cjalizacji. Często bywa pierwszą osobą, z którą chory ma kontakt, 
a co za tym idzie to on kieruje pacjenta do lekarza odpowiedniej 
specjalizacji w celu ustalenia diagnozy i leczenia. W razie po-
trzeby wykwalifikowany i doświadczony podolog przeprowadzi 
komputerowe badanie stóp w trakcie, którego wychwyci różne 
nieprawidłowości w obrębie budowy i funkcjonowania stóp, zale-
ci odpowiednie ćwiczenia rehabilitacyjne, a w razie konieczności 
wykona indywidualne, dynamiczne wkładki ortopedyczne. Bar-
dzo dużą zaletą wizyty w gabinecie podologicznym, szczególnie 
dla pacjenta jest ukierunkowany zakres działania ograniczający 
się do jednej części ciała. Dzięki temu zgłębiona przez specjalistę 
wiedza jest bardzo ukierunkowana i szczegółowa.

Wizyta podologiczna zalecana jest każdemu, kto chce zadbać 
o zdrowie, funkcjonalność, a także ładny wygląd swoich stóp bez 
względu na płeć, wiek i aktywność fizyczną. 

W profesjonalnym gabinecie doświadczony podolog zdiagno-
zuje i rozwiąże większość Twoich problemów. Po przeprowadze-
niu szczegółowego wywiadu oceni stan Twoich stóp i paznokci 
proponując najodpowiedniejsze dla Ciebie rozwiązanie. Od stan-

dardowego pedicure pielęgnacyjnego z masażem i peelingiem 
stóp, przez usuwanie odcisków, modzeli, aż po terapie haluksów, 
grzybicy i wrastających paznokci. Kompleksowe zabiegi uchro-
nią Twoje stopy przed konsekwencjami niewłaściwej pielęgnacji, 
choroby (np. cukrzyca, choroba niedokrwienna) czy narażeniem 
ich na większe obciążenia wśród osób aktywnie uprawiających 
różne sporty. 

Pomoc podologiczna zalecana jest seniorom, osobom doro-
słym, dzieciom, młodzieży a zwłaszcza wszystkim tym, którzy 
cierpią z powodu:

· ograniczeń ruchowych, 
·  są dotknięci chorobami skóry, kości i stawów (np. rogowiec, 

łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, RZS, nadpotliwość), 
·  wadliwego ustawieniem stóp (np. płaskostopie, koślawość),
· deformacji placów (np. haluksy, palce młotkowate),
·  zmian w obrębie płytki paznokciowej (np. wrastanie, wkręca-

nie paznokci, grzybica paznokci).
Gabinet podologiczny powinni w szczególności odwiedzić cho-

rzy na cukrzycę, osoby z nadwagą, sportowcy, osoby uskarżają-
ce się na dolegliwości w obrębie kręgosłupa i kończyn dolnych. 
Oprócz fachowej pomocy, ukojenia dla swoich stóp uzyskasz cen-
ne wskazówki pielęgnacyjne, a przede wszystkim indywidualne 
podejście. Starannie i profesjonalnie wykonane zabiegi poprawią 
kondycję Twoich stóp, przynosząc ulgę i komfort odczuwalną 
niemal natychmiast po zejściu z fotela a tym samym pozytywnie 
wpłyną na Twoje samopoczucie. Wizyta w gabinecie podologicz-
nym zapewni Twoim stopom zdrowie, lekkość, ale również uro-
dę. Zadbane i dobrze wypielęgnowane sprawnie poniosą nas tam, 
gdzie zapragniemy! 

~ Eliza Nowak, Podologia HELP Tarnowo Podgórne

Podologia – co to takiego?
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Psychologia na co dzień 

Oswoić LĘK  
– jak żyć, żeby nie zwariować?
Najpierw pandemia, potem galopujące ceny, susza, woj-

na za miedzą w Ukrainie. Życie nas nie oszczędza. 
Dostarcza nieustannie powodów do lęku, który roz-

przestrzenia się na praktycznie wszystkie obaszary naszego 
życia.

Lęk jest normalną reakcją na stresujące sytuacje, takie 
jak przemówienie publiczne, ważny egzamin, czy zagroże-
nie ze strony agresywnego psa. U niektórych osób stan niepo-
koju utrzymuje się dłużej i jest bardziej nasilony, nawet jeśli 
stresujący moment dawno minął. Przedłużający się niepokój 
i napięcie mogą stać się poważnym zaburzeniem, uniemożli-
wiającym poradzenie sobie z codziennymi sprawami, a oso-
ba doświadczająca go, nie jest w stanie nad nim zapanować. 
Szczególnie wtedy, kiedy, tak jak obecnie, warunki zewnętrze 
sprzyjają nasileniu lęków.

Lęk staje się zaburzeniem, kiedy zaczyna wywierać para-
liżujący wpływ na życie danej osoby, kiedy znacząco obniża 
jakość życia i ogranicza funkcjonowanie, na przykład powo-
dując unikanie kontaktów społecznych i jest źródłem cierpie-
nia psychicznego.

Zaburzenia lękowe, które dawniej nazywano nerwicami, są 
jednymi z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych. 
Częściej dotykają kobiet niż mężczyzn, występują zarówno 
u dorosłych jak i dzieci.

Różne rodzaje lęków mają wspólne cechy:
· poczucie zmartwienia i niepokoju przez większość czasu,
· trudność w uspokajaniu się,
· poczucie przytłoczenia lub przerażenie przez nagłe uczu-

cia paniki/niepokoju,
· doświadczanie powracających myśli powodujących lęk,
· doświadczanie nieprzyjemnych stanów (wspomnienia, 

koszmary) po traumatycznym wydarzeniu,
· dolegliwości związane z układem krążenia, oddychaniem, 

układem pokarmowym, 
· lęk może towarzyszyć niektórym chorobom somatycznym 

(np. choroba Alzheimera, zaburzenia funkcjonowania tarczy-
cy, choroba Parkinsona, hipoglikemia) – z tego względu dla 
rozpoznania zaburzeń lękowych konieczne jest wcześniejsze 
wykluczenie przyczyn lęku wynikających z chorób somatycz-
nych.

Przyczyny nadmiernego lęku są najczęściej kombinacją 
różnych czynników, takich jak:

· zaburzenia psychiczne występujące w rodzinie pochodze-
nia,

· stresujące wydarzenia,
· problemy ze zdrowiem fizycznym,
· substancje psychoaktywne,
· czynniki osobowościowe.

Jak sobie radzić z lękiem? Psychoterapeuta Thom Rutled-
ge radzi czterostopniową drogę do życia wolnego od paraliżu-
jącego lęku:

· Face it (staw mu czoło/ stań z nim twarzą w twarz),
· Explore it (wybadaj go),
· Accept it (zaakceptuj go),
· React to it (zareaguj na niego),

Stawienie czoła oznacza, że nie powinniśmy się chować 
przed przerażającym głosem, który tkwi w nas i może nas 
dopaść, bez względu na to, gdzie się schowamy i gdzie 
uciekniemy. Wybadanie nie oznacza poddania się despoty-
zmowi lęku, ale jego analizę, a to wymaga odwagi. Zaakcep-
towanie nie oznacza pogodzenia się, a jedynie przyjęcie do 
wiadomości przerażającej informacji, która miała miejsce. 

Reagowanie oznacza przeprogramowanie sposobu podej-
ścia do lęku i musi być oparte na poprzednich trzech krokach. 
Profesjonalną pomocą w radzenia sobie z lękiem jest tera-
pia behawioralna i behawioralno-oznawcza. Skuteczna jest 
metoda EMDR, czyli odwrażliwianie i przetwarzanie za po-
mocą ruchów gałek ocznych (eye movement desensitization 
and reprocessing) terapia oparta na odkryciu, że pewne szyb-
kie ruchy gałek ocznych, które się powtarzają, mogą znacząco 
zredukować poczucie lęku u osoby, która ma za sobą jakieś 
traumatyczne przeżycie. Metoda ta pozwala na włączenie epi-
zodycznej pamięci traumatycznej do pamięci przeszłej. Co 
skutkuje neutralizacją cierpienia. Metody te mogą być stoso-
wane jedynie w trakcie profesjonalnej terapii, która jest szcze-
gólnie zalecana osóbom cierpiących na długotwały lęk

Samodzielnie można stosować takie metody jak arteterapia 
czyli rysunek, malarstwo, ceramika, rzeźba, muzykoterapia, 
biblioterapia czy choreoterapia, czyli terapia poprzez taniec. 
W naszej gminnej bibliotece możemy znaleźć książki Marii 
Molickiej, członkini Europejskiego Towarzystwa Psychologii 
Zdrowia, na temat bajkoterapii, napisane niezwykle przystęp-
nym językiem, które pomogą naszym dzieciom radzić sobie 
z różnego rodzaju lękami. 

Techniki relaksacyjne i i medytacja pomogą rozwijać 
wrażliwość i samoświadomość. Lepiej rozumieć, co dzieje się 
w ciele i uczyć się, w jaki sposób pojawiają się myśli. Na-
uczyć się nad nimi panować, a także przekształcać myśli lęko-
we w takie, które lepiej służą dobremu życiu.

Zmiana stylu życia, czyli sposobu odżywiania, poszukanie 
mniej stresującego zajęcia, aktywność fizyczna znacząco po-
magają obniżyć odczuwalny poziom codziennego lęku.

Leczenie lęku, zwłaszcza, gdy został on późno zdiagnozo-
wany, bywa trudne, ale pewnością jest możliwe. 

~ dr Jadwiga Kwiek
psycholog, psychoterapeuta

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

Laureatka plebiscytu 21 osób Flexi na XXI wieku
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Pod takim hasłem odbył się tego-
roczny XIX już Tydzień Biblio-
tek. Ogólnopolski program Sto-

warzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest 
realizowany od 2004 r. przez tysiące bi-
bliotek w dniach 8-15 maja. Ma on na 
celu promocję czytelnictwa i bibliotek, 
a także pokazywanie ich niezbędności 
w życiu każdego społeczeństwa. Tego-
roczne hasło odnosiło się do bibliote-
ki jako mikro- i makrokosmosu jedno-
cześnie. Wystarczy wejść do biblioteki 
– i można być tu, a zarazem wszędzie. 
Cały świat można spotkać w jednym 
miejscu, a cała wiedza o nim jest w bi-
bliotece na wyciągnięcie ręki. Wystar-
czy sięgnąć po tę lub inną książkę, by 
znaleźć się w starożytnym Rzymie czy 
na dalekiej Alasce. 

Z okazji Tygodnia Bibliotek 2022 
przygotowaliśmy dla naszych czytelni-
ków kilka różnych wydarzeń. 11 maja 
zaprosiliśmy dzieci do udziału w grze 
terenowej – ZOSTAŃ DETEKTYWEM 
W BIBLIOTECE, dzięki której młodzi 
czytelnicy mieli okazję poznać bliżej 
naszą Bibliotekę oraz jej Filie. W czasie 
trwania Tygodnia Bibliotek ogłosiliśmy 
ABOLICJĘ, by wszyscy zapominal-
scy mogli oddać dawno wypożyczone 
książki bez konsekwencji finansowych, 
a codziennie o godz. 11.00 maluchy mo-
gły wysłuchać bajki z serii O WILKU, 
autorstwa Orianne Lallemand. Zwień-
czeniem całego tygodnia było piątkowe 
spotkanie z MAGDALENĄ WITKIE-
WICZ, pisarką, specjalistką od szczęśli-
wych zakończeń. 

A jak to powiedziała goszcząca u nas 
Bajanka: – Bibliotekarze potrafią roz-
ciągnąć Tydzień Bibliotek na cały mie-
siąc. My też tak zrobiliśmy i ostatniego 
dnia maja odbyły się u nas warsztaty 
z Kicią Kocią, którymi świętowaliśmy 
Dzień Dziecka. Zainteresowanie było 
tak duże, że trzeba było zorganizować 
jeszcze jedno, dodatkowe spotkanie. Ale 
było warto. Dzieci wyszły z warsztatów 
bardzo zadowolone i uszczęśliwione, ro-
dzice również.

~ A.N.

Tu nie ma lepszych czy gorszych. 
W tym wyzwaniu każdy wygry-
wa bowiem pokazuje cząstkę 

siebie. „Prowadząca kontra uczestnicy” 
to tytuł trwającej od początku czerwca 
wystawy prac uczestników kół plastycz-
nych z Tarnowa Podgórnego. O pomy-
śle na takie zakończenie sezonu opowia-
da instruktorka Justyna Just-Przybylska 
w wywiadzie dla TarNowej Kultury: 
– Zaczęło mi brakować u ludzi takiego 
luźnego podejścia do malarstwa. Za-
wsze spięci, zbyt ambitni i wiecznie 
niezadowoleni ze swoich prac. No to 
rzuciłam im wyzwanie. Kilka prac o jed-
nakowym temacie malujemy razem. 
Pokazuję wówczas proste metody, jak 
szybko i efektownie coś namalować, na 
przykład wazon z kwiatami. Chodziło mi 

również o to, aby uczestnicy tego projek-
tu nie bali się na przykład dużych pędzli, 
szybkich pociągnięć farbą. 

Na wystawie można zobaczyć pejzaże 
oraz martwą naturę malowane olejami 
i akrylem.  ~ sezam

1-28.06 „Prowadząca kontra uczestnicy” 
- wystawa prac uczestników Kół plastycz-
nych z Tarnowa Podgórnego. Wstęp wolny, 
wystawa czynna w godzinach otwarcia DK 
w Tarnowie Podgórnym

Pojedynek wygranych

Biblioteka  
- Świat  

w jednym 
miejscu
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Ich koncerty zyskują coraz szersze grono fanów. Uczestni-
cy Studia Piosenki na co dzień z sukcesami biorą udział 
w konkursach krajowych i międzynarodowych. Nic więc 

dziwnego, że grupa ambitnych piosenkarzy pod wodzą Ad-
rianny Mańczak-Rogoży, z akompaniamentem i w aranża-
cjach Pawła Rogoży, sięga po coraz ambitniejszy repertuar, 
pokazując przy tym swoje umiejętności. Podczas czerwcowe-
go koncertu pt. „Piosenki osobiste”, szesnastu wykonawców 
zaprezentuje, wybrane przez nich samych, utwory polskich ar-
tystów. 

Na scenie wystąpią: Ewelina Baksalary, Nikola Berndt, Va-
nessa Ciesielska, Liwia Kasztelan, Agnieszka Kowalska, Ka-
tarzyna Kuczyńska, Adrianna Leszczyńska, Nina Lewoczko, 
Maja Łoszczyńska, Gabrysia Marszał, Kamil Marszał, Leon 
Olek, Marcin Paul, Kalina Rogoża, Martyna Sadalska, Hanna 
Struk. 

 ~ MW
20 czerwca (poniedziałek) godz. 18, „Piosenki osobiste” – 

koncert Studia Piosenki, CK Przeźmierowo, wstęp wolny

Przed wakacjami nasi tancerze zaprezentują efekty swo-
jej pracy w tym sezonie kulturalnym. Piotr Bańkowski 
i Dawid Mularczyk, instruktorzy Szkółki i Teatru Tań-

ca Sortownia zdradzają, że ich pokaz kładzie nacisk przede 
wszystkim na zabawę tańcem. – Wszystkie nasze grupy zapre-
zentują krótką etiudę. Grupa podstawowa – wesołą interpre-
tację lockdown disco, a średnia zatańczy fragment z kwietnio-
wej premiery „Nie biali, nie czarni” – zapowiadają. Teatralna 
grupa natomiast przedstawi fragmenty nowych choreografii 
w stylu experimental dance. W występie nie może zabraknąć 
także energetycznych tancerzy z grupy „30+”, którzy dokona-
ją prezentacji w stylu tańca jazzowego. 

Instruktorzy zachęcają do tego, by podczas występu za-
czerpnąć trochę energii od tancerzy, gdyż „wszystkich łączy 
jedna idea: bawić się tańcem i w ten sposób ładować swoje 
życiowe akumulatory”. 

~ MW
21 czerwca (wtorek) 2022, godz. 19, Program na zakończe-

nie sezonu Szkółki i Teatru Tańca Sortownia, Centrum Kultury 
Przeźmierowo, wstęp wolny

Czy zastanawialiście się kiedyś, co się dzieje na dru-
gie stronie kuli ziemskiej? Na to pytanie w spektaklu 
dla dzieci o tytule nawiązującym do tego tematu po-

stara się odpowiedzieć Mandar Purandare. Urodzony w Pune, 
w Indiach, muzyk, aktor, tłumacz, wielbiciel kwiatów, przy-
rody i ludzi zaprezentuje powieści oparte na baśniach hindu-
skich. Skierowane do najmłodszych widzów baśnie, pochodzą 
z wielu regionów Indii, przedstawione w różnych językach po-
kazują mało znany, ale fascynujący świat hinduskich książąt 
i księżniczek, braminów i egzotycznych zwierząt: tygrysów, 
słoni, papug, węży i szakali. Zabawne i pouczające opowieści, 
działające na zmysły wzroku i słuchu, są cennym źródłem po-
znania indyjskiej kultury. Za sprawą nastrojowych dźwięków 
tabli, klarnetu i harmonii połączonych z egzotycznymi obraza-
mi, Mandar Purandare przeniesie widzów w sam środek ma-
gicznych Indii.

Spektakl prezentowany jest przez Fundację Barak Kultury 
w ramach zadania publicznego „Spotkania z Teatrem”, współ-
finansowanego ze środków Powiatu Poznańskiego.

~ MW

Koncert Studia Piosenki

Sortownia ponownie  
na scenie

Baśnie hinduskie dla dzieci

4.07 (poniedziałek) g. 18, Mała Scena Sezamu. Spektakl 
plenerowy dla dzieci: „Co się dzieje na drugiej stronie kuli 
ziemskiej” – Mandar Purandare, Podwórko SEZAMU przy 
Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny.
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SEANSE DLA DOROSŁYCH (piątek)
24.06 Infinite Storm reż. Małgorzata 

Szumowska 

Pam Bales (Naomi Watts) wyrusza na 
samotną wędrówkę na Górę Waszyngto-
na, najwyższe wzniesienie nieprzewidy-
walnych, targanych lodowatymi wichura-
mi Gór Białych w amerykańskim stanie 
New Hampshire. Ta wyprawa to jej rytuał 
i sposób na poradzenie sobie z dramatycz-
nymi wspomnieniami. I właśnie w dniu, 
w którym czuje się najsłabsza, będzie mu-
siała wykazać się heroiczną siłą. Spotyka 
bowiem wyczerpanego mężczyznę, zupeł-
nie nieprzygotowanego na wyprawę w tak 
niebezpieczne miejsce. Jeśli nie udzieli mu 
pomocy, najpewniej umrze. Z kolei gdy się 
na to zdecyduje, sama może zginąć.

15.07 godz. 19 Sekret Madeleine Col-
lins reż. Antoine Barraud

Judith prowadzi podwójne życie prze-
mieszczając się między Szwajcarią a Fran-
cją. W Szwajcarii mieszka z Abdelem, 
z którym wychowuje córkę; we Francji 
jest związana z Melvilem, z którym ma 
dwóch starszych synów. Stopniowo kru-
cha równowaga oparta na tajemnicach, 
kłamstwach i ciągłych podróżach zaczyna 
niebezpiecznie wymykać się spod kontro-
li. Judith postanawia mimo wszystko brnąć 
w to dalej, chociaż oznacza to przyprawia-
jącą o zawrót głowy eskalację zdarzeń.

SEANSE DLA DZIECI (niedziela)
26.06 godz. 12 Пелле Безхвостько  

(Filonek Bezogonek)
Життя без хвоста сповнене викликів. 

Особливо в зовсім чужому місці! Чи за-
гублений Пелле знайдеться серед не-
зайомців у великому місті? На щастя, 
бути іншим – не така вже й велика про-
блема!Пелле Безхвостько — класична 
пригодницька анімація про прийнят-
тя іншості, потребу в солідарності та 
допомогу іншим. Улюблена і культова 

фігура шведської дитячої літератури в 
новій екранізації! Український дубляж, 
Безкоштовний вхід

26.06 godz. 12 Filonek Bezogonek  
(film w języku ukraińskim, wstęp wolny)

Życie bez ogonka pełne jest wyzwań. 
Zwłaszcza w zupełnie obcym miejscu! 
Czy zagubiony Filonek odnajdzie się 
wśród obcych w wielkim mieście? Bycie 
innym to na szczęście nie tylko trudności!

Filonek Bezogonek to klasyczna, przy-
godowa animacja opowiadająca o ak-
ceptowaniu odmienności, potrzebie soli-
darności i niesieniu pomocy. Ukochana 
i kultowa postać szwedzkiej literatury dla 
dzieci w nowej ekranizacji!

26.06 godz. 15 Yakari i wielka podróż
Siuksowie, plemię małego Yakariego, 

muszą uciekać przed nadciągającym tor-
nadem. Chłopiec postanawia wykorzy-
stać ostatnią szansę, aby odnaleźć niedo-
ścignionego mustanga, Małego Pioruna. 
Podczas wędrówki na drodze Yakariego 
staje Wielki Orzeł. Obdarowuje go niesa-
mowitą zdolnością, która pozwala mu roz-
mawiać ze zwierzętami. Chłopiec, zdany 
wyłącznie na siebie, musi przeprawić się 
przez rwącą rzekę, przejść wielkie rów-
niny i pokonać strzeliste góry, aby osta-
tecznie zmierzyć się ze złowieszczym 
żywiołem. Czy uda mu się odnaleźć wspa-
niałego konia i wrócić do swoich bliskich? 
Daleka, pełna zasadzek trasa okaże się 
drogą ku niezwykle wymagającej próbie 
oraz prawdziwej przyjaźni!

10.07 godz. 12 Детективне бюро 
Лассе та Маї. Грабiжник з потягу (Biu-
ro detektywistyczne Lassego i Mai. Ra-
buś z pociągu)

Юних детективів знову чекають ви-
пробування! Цього разу детективне 
бюро Лассе та Маї зіткнеться з непро-
стим завданням зловити грабіжника з 

потягу. Чи вдасться їм розгадати таєм-
ницю перед черговою крадіжкою, не-
зважаючи на те, що їх офіс закрили?

Нова головоломка змушує відваж-
них детективів зіткнутися не тільки з 
таємничим грабіжником з потягу. Міс-
цева поліція закриває бюро, але це не 
зупиняє Лассе та Маю приєднатися 
до пошуків злодія. Вони збирають до-
кази, аналізують факти, але кількість 
підозрюваних зростає. До міста набли-
жається ще одне перевезення великої 
суми грошей. Чи з’явиться грабіжник 
знову? Чи вдасться зловити лиходія на 
гарячому? Кінець справи виявиться, як 
завжди, непередбачуваним!

Найновіший фільм про сміливих де-
тективів за мотивами серії книг улю-
бленого Мартіна Відмарка Детективне 
бюро Лассе та Маї. Український ду-
бляж, Безкоштовний вхід

Biuro detektywistyczne Lassego 
i Mai: Rabuś z pociągu. (film w języku 
ukraińskim, wstęp wolny)

Na młodych detektywów znowu czeka-
ją nie lada wyzwania! Tym razem Biuro 
Detektywistyczne Lassego i Mai stanie 
przed trudnym zadaniem pojmania rabu-
sia pociągów. Czy uda im się rozwikłać 
zagadkę przed kolejną kradzieżą, mimo że 
ich Biuro zostaje zamknięte?

Nowa zagadka zmusza nieustraszo-
nych detektywów do zmierzenia się nie 
tylko z tajemniczym rabusiem pociągów. 
Lokalna policja zamyka Biuro, jednak to 
nie powstrzymuje . Lassego i Mai, którzy 
włączają się w poszukiwania złodzieja. 
Zbierają dowody, analizują fakty, lecz po-
dejrzanych robi się coraz więcej. Do mia-
steczka zbliża się kolejny transport dużej 
sumy pieniędzy. Czy rabuś znów się po-
jawi? Czy uda się przyłapać złoczyńcę na 
gorącym uczynku? Finał sprawy jak zwy-
kle okaże się zaskakujący!

10.07 godz. 15 Jeżyk i przyjaciele
Mila i Mędrek to dzieciaki-zwierzaki 

i para najlepszych przyjaciół, zamiesz-
kujących leśną polanę. Dzielna języczka 
i przebojowy wiewiór wyruszają w świat 
by uratować leśne stworzenia, którym na 
skutek suszy zabrakło wody. Choć będą 
musieli stawić czoła wielu trudnościom, 
udowodnią, że nawet będąc małym, moż-
na zostać wielkim bohaterem.

~ gok

Kino Sezamu zaprasza



czerwiec 2022 | sąsiadka~czytaj |    33

~ gok

Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym
Galeria w Rotundzie - Tarnowo Podgórne, 
ul. Ogrodowa 14

Centrum Kultury Przeźmierowo 
ul. Ogrodowa 13a

BILETY/WEJŚCIÓWKI:
• serwis Biletyna.pl (tylko bilety)
• Kino Sezamu: CK Przeźmierowo pół godziny 
przed seansem
• do 30.06: 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
• od 1.07 tylko w biurze GOK SEZAM w godz. 9-15  

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

BIURO GOK SEZAM:
Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 96

INFORMACJA TELEFONICZNA:
61 895 92 93, 61 895 92 28 
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*Regulaminy imprez dostępne na www.goksezam.pl

*Zastrzegamy sobie prawo do zmiany repertuaru kina 
lub odwołania wydarzenia

Zeskanuj i kup bilet

3/07
KOŚCIÓŁ W LUSOWIE

NIEDZIELA
GODZ. 13:00

Lusowskie Spotkania Muzyczne
Wystąpią: Weronika Stabrawa, Kosma Müller, 
Olga Winkowska, Magdalena Lubocka 
Wstęp wolny

20/06

4/07

CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

AF
ISZ

CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

PONIEDZIAŁEK
GODZ. 18:00

PONIEDZIAŁEK
GODZ. 18:00

„Piosenki osobiste” - koncert
Studia Piosenki 
Wstęp wolny

Mała Scena Sezamu: „Co się dzieje na 
drugiej stronie kuli ziemskiej”
– Mandar Purandare - spektakl plenerowy 
Wstęp wolny

21/06 7/07
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

WTOREK
GODZ. 19:00

CZWARTEK
GODZ. 18:00

Program na zakończenie sezonu Szkółki 
i Teatru Tańca Sortownia
Wstęp wolny

Pokaz kinowy dziecięcych spektakli 
teatralnych z projektu Teatr w Każdej Wiosce,
grupy z Lusowa, Wysogotowa, Baranowa 
Wstęp wolny, napisy w języku ukraińskim

24/06
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

PIĄTEK
GODZ. 19:00

KINO SEZAMU: 
„Infinite Storm”
Bilety: 18 zł

26/06
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

NIEDZIELA
GODZ. 12:00

KINO SEZAMU dla dzieci: Пелле Безхвостько  
(Filonek Bezogonek)
Український дубляж, 
Безкоштовний вхід
bezpłatny seans w języku ukraińskim

26/06

15/07

CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

NIEDZIELA
GODZ. 15:00

PIĄTEK
GODZ. 19:00

KINO SEZAMU dla dzieci: 
„Yakari i wielka podróż”
 Bilety: 14 zł

KINO SEZAMU:
„Sekret Madeleine Collins”
Bilety: 18 zł

24/06-31/08
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

Wystawa „Sztuka uwolniona” 
autorstwa uczestników Kół 
plastycznych CK Przeźmierowo
24.06 g.17 Wernisaż
Wstęp wolny

26/06
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

NIEDZIELA
GODZ. 13:30-15:00

Gry i zabawy dla dzieci,
wstęp wolny

10/07
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

NIEDZIELA
GODZ. 12:00

KINO SEZAMU dla dzieci: Детективне бюро 
Лассе та Маї. Грабiжник з потягу („Biuro 
detektywistyczne Lassego i Mai: Rabuś z pociągu”), 
Український дубляж, Безкоштовний вхід
bezpłatny seans w języku ukraińskim

10/07
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

NIEDZIELA
GODZ. 15:00

KINO SEZAMU dla dzieci: 
„Jeżyk i przyjaciele”
Bilety: 14 zł

10/07
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

NIEDZIELA
GODZ. 13:30-15:00

Gry i zabawy dla dzieci, 
wstęp wolny

14/07
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

CZWARTEK
GODZ. 18:00

Pokaz kinowy dziecięcych spektakli teatral-
nych z projektu Teatr w Każdej Wiosce, grupy 
z Sierosławia i Batorowa
Wstęp wolny, napisy w języku ukraińskim

17/0716/07
DOM KULTURY 
W TARNOWIE PODGÓRNYM

CENTRUM KULTURY
PRZEŹMIEROWO 

NIEDZIELA
GODZ. 17:00

SOBOTA
GODZ. 17:00

Mała Scena Sezamu: „Bajki Malutkie 2” 
- Teatr Animacji - spektakl plenerowy 
Wstęp wolny

5/07
DOM KULTURY 
W TARNOWIE PODGÓRNYM
WTOREK
GODZ. 10:00-12:00

Warsztaty plastyczne 
dla dzieci, wstęp wolny

7/07
DOM KULTURY 
W TARNOWIE PODGÓRNYM
CZWARTEK
GODZ. 10:00-12:00

12/07
CENTRUM KULTURY 
PRZEŹMIEROWO
WTOREK
GODZ. 10:00-12:00

Warsztaty plastyczne 
dla dzieci, wstęp wolny

14/07
CENTRUM KULTURY 
PRZEŹMIEROWO
CZWARTEK
GODZ. 10:00-12:00
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Ci, którzy widzieli pierwszy spektakl z cyklu „Bajek 
Malutkich”, wystawiany w sierpniu 2021 r. w naszej 
Gminie, już wiedzą, że z powodzeniem można opo-

wiadać bajki o pchłach, muchach, włosach i innych drobin-
kach. Tym razem aktorzy Teatru Animacji zawitają do nas 
z mobilną sceną – Bajkowozem z drugą częścią tychże Bajek. 
Tym razem weźmiemy pod lupę losy Mola Zbyszka. Wróci 
także dobrze wszystkim znana z pierwszej części Bajek – Mu-
cha Marzena! Później wszyscy razem poszukamy maleńkiej 
plastikowej Owieczki, która znowu się zgubiła. „Bajki Malut-

Ci, którzy nie mogli być z nami podczas tegorocznych 
finałów projektu Teatr w Każdej Wiosce, będą mieli 
okazję zobaczyć wszystkie spektakle online lub na du-

żym ekranie w CK Przeźmierowo. Dla jednych będzie to miłe 
wspomnienie, dla innych szansa na nadrobienie zaległości. 
Spektakle wszystkich grup pokazują ogrom całorocznej pracy 
włożony przez instruktorów i dzieci z 13 gminnych miejsco-
wości. 

Premiery internetowe występów będą miały miejsce na ka-
nale YouTube GOK SEZAM o godz. 16 w następujących ter-
minach:

15 czerwca grupy teatralne z Lusowa, Jankowic, Rumianka,
16 czerwca  grupy teatralne z Przeźmierowa, Wysogotowa, Ce-

radza Kościelnego,
17 czerwca grupy teatralne z Sadów, Baranowa, Kokoszczyna,
18 czerwca  grupy teatralne z Batorowa, Lusówka, Sierosławia 

i Tarnowa Podgórnego.

Premiery kinowe wzbogacone o napisy w języku ukraiń-
skim odbędą się kolejno:

7 lipca 18.00 Pokaz kinowy dziecięcych spektakli teatral-
nych projektu Teatr w Każdej Wiosce (napisy w języku ukra-
ińskim) – grupy z Lusowa („Baśń o Rycerzu bez Konia”), Wy-
sogotowa („Ludzkie zwyczaje”), Baranowa („Dżololina”); 
Centrum Kultury Przeźmierowo

14 lipca 18.00 Pokaz kinowy dziecięcych spektakli teatral-
nych z projektu Teatr w Każdej Wiosce (napisy w języku ukra-
ińskim) grupy z Sierosławia („Unfollow, czyli zemsta Miko-
łaja Kopernika”) i Batorowa („Oranżada”); Centrum Kultury 
Przeźmierowo

21 lipca 18.00 Pokaz kinowy dziecięcych spektakli teatral-
nych z projektu Teatr w Każdej Wiosce (napisy w języku ukra-
ińskim), grupy z Tarnowa Podgórnego („Handlarz twarzy”) 
oraz Kokoszczyna („Jeden złożony z wielu”); Centrum Kul-
tury Przeźmierowo

28 lipca g. 18.00 Pokaz kinowy dziecięcych spektakli te-
atralnych z projektu Teatr w Każdej Wiosce (napisy w języku 
ukraińskim), grupy z Lusówka („Potrzeba słów”) i Przeźmie-
rowa („Wielki mały świat”); Centrum Kultury Przeźmierowo

4 sierpnia 18.00 Pokaz kinowy dziecięcych spektakli te-
atralnych z projektu Teatr w Każdej Wiosce (napisy w języku 
ukraińskim), grupy z Rumianka („Na pełnym morzu”)  i Sa-
dów („Podmorze”); Centrum Kultury Przeźmierowo

11 sierpnia 18.00 Pokaz kinowy dziecięcych spektakli te-
atralnych z projektu Teatr w Każdej Wiosce (napisy w języku 
ukraińskim), grupy z Jankowic („Naukowcy”) i Ceradza Ko-
ścielnego („Widziałem ostatnią pszczołę”); Centrum Kultury 
Przeźmierowo

ZAPRASZAMY!
~ MW

Teatr w każdym…domu

Bajkowóz raz jeszcze

kie 2” to spektakl z nietuzinkową scenografią. Widzowie za-
siądą w plenerze, na leżakach i pufach.

~ sezam
16 lipca 17.00 Bajkowóz Teatru Animacji ze spektaklem 

plenerowym „Bajki Malutkie 2”, Podwórko Sezamu przy 
Centrum Kultury Przeźmierowo

17 lipca 17.00 Mała Scena Sezamu: Bajkowóz Teatru Ani-
macji ze spektaklem plenerowym „Bajki Malutkie 2”, Po-
dwórko Sezamu  przy DK w Tarnowie Podgórnym
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Dwa lata czekaliśmy na festiwal BLusowo. Jego jubile-
uszowa, 10. edycja odbędzie się 20 sierpnia. Zgodnie 
z tradycją, w Lusowie usłyszymy nie tylko czołowych 

bluesowych wykonawców, ale i zdolnych debiutantów.
Na głównej scenie zaprezentuje się czwórka finalistów. 

Pierwszym krokiem, by znaleźć się w tym gronie, jest wy-
słanie zgłoszenia, na które czekamy do 20 czerwca. Swój ak-
ces zgłaszać mogą zarówno soliści, jak i zespoły wykonują-
ce autorskie utwory czerpiące z bluesowej tradycji. Wystarczy 
zapoznać się z regulaminem wypełnić formularz dostępny 
na stronie www.goksezam.pl/blusowo2022.pdf i przesłać go 
wraz z nagraniami w formacie mp3 na adres: blusowo@gok-
sezam.pl 

Nie ma ograniczeń terytorialnych ani wiekowych – o wybo-
rze decydować będzie potencjał nadesłanych nagrań. Spośród 
wszystkich zgłoszeń organizatorzy wybiorą czwórkę wyko-
nawców, którzy zaprezentują się przed lusowską publiczno-
ścią oraz jurorami. Przewodniczącym jury będzie – tradycyjnie 
już – Ryszard Gloger, znawca bluesa i dziennikarz muzyczny 

Będzie tajemniczo, ale spójnie i klimatycznie. Dlacze-
go? Monochromia to termin stosowany w malarstwie 
– oznacza wykorzystanie jednej barwy w różnych od-

cieniach. Można powiedzieć, że monochromia to pewna jed-
nolitość, którą w zespole czują na wielu płaszczyznach. Zawo-
dowo są członkami jednej orkiestry – Filharmonii Poznańskiej 
im. T. Szeligowskiego, ale swoje kontakty przenoszą również 
na grunt prywatny. Jednolitość pasuje zarówno z perspektywy 
instrumentalnej – wszyscy grają na skrzypcach – jak i od stro-
ny codziennej relacji. Częste przebywanie ze sobą i wspólny 
„background” sprawiły, że dobrze się rozumieją. I chyba wła-
śnie to stanowi clue koncertu, który zagrają 3 lipca w Luso-
wie. To był punkt wyjścia dla programu, który zaprezentują. 
Dlatego mimo monochromii w nazwie, muzyka będzie różno-
rodna, ale w jednolitych barwach.  ~ sezam

Uroczysty wernisaż otworzy 
wystawę „Sztuka uwolniona” 
z pracami uczestników kół pla-

stycznych z Centrum Kultury Przeźmie-
rowo. Prezentowana twórczość to owoc 
ich działalności twórczej w ostatnim 
roku. Tytuł wystawy nawiązuje do cza-
su, gdy ze względów pandemicznych, 
dostęp do kultury był ograniczony. Ar-
tyści jednak nie próżnowali. Na wysta-
wie zobaczymy prace inspirowane twór-
czością Alfonsa Muchy, które zostały 
wykonane przez grupę zaawansowaną. 
Natomiast grupa początkująca podjęła 
się tematu nawiązującego do obrazów 

Krzysztofa Tracza. Ponadto zobaczy-
my także prace wykonane na zajęciach 
z ceramiki. Co ciekawe, część obrazów 
i rękodzieła, które pojawią się na eks-

pozycji, będzie można zakupić. Radzi-
my więc zacząć od wernisażu, aby móc 
zobaczyć wystawę w pełni, zanim ktoś 
nabędzie prace, by cieszyć nimi oko we 
własnych czterech ścianach.

~ MW

24.06-31.08 (24.06 godz. 17 wernisaż 
wraz z możliwością zakupu wybranych 
prac), „Sztuka uwolniona” – wysta-
wa prac uczestników Kół plastycznych 
z CK Przeźmierowo, Centrum Kultury 
Przeźmierowo, wystawa czynna w go-
dzinach otwarcia CKP, wstęp wolny

Zagraj na BLusowie

znany z anteny Radia Poznań. Dla laureata Grand Prix prze-
widziano nagrodę w wysokości 3500 zł oraz zaproszenie na 
kolejną edycję festiwalu.

Kto jeszcze uświetni tegoroczny festiwal BLusowo? O tym 
napiszemy w wakacyjnym wydaniu „TarNowej Kultury”, 
a niecierpliwych zachęcamy do obserwowania strony facebo-
ok.com/blusowo. ~ Jarek Krawczyk

Monochromia w Lusowie

Lusowskie Spotkania Muzyczne 3.07. godz. 13, Kościół 
w Lusowie, Wystąpią: Weronika Stabrawa, Kosma Müller, 
Olga Winkowska, Magdalena Lubocka. Wstęp wolny

Mieszkańcy zdolni i kreatywni
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Jak co roku, Gminny Ośrodek Kultury Sezam zaprasza dzieci i młodzież do udziału w letnich warsztatach i półkoloniach. Za-
pisy już trwają! Wakacje będą także obfitować w wydarzenia kulturalne dla widzów w różnym wieku. Miłośników muzyki 
zaprosimy do Kościoła z Lusowie na kolejne koncerty z cyklu Lusowskich Spotkań Muzycznych. Natomiast na Podwórku 

Sezamu, pod gołym niebem przed Centrum Kultury Przeźmierowo, zaprezentujemy spektakle dla dzieci. Poniżej szczegółowe 
informacje. Zachęcamy również do śledzenia naszej strony www.goksezam.pl oraz profilu na Facebooku.  

WARSZTATY PLASTYCZNE DLA DZIECI
4-8 lipca (Centrum Kultury Przeźmierowo) oraz 11-15 

lipca (Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym)
Godzina: 10.00-12.00 (I grupa) 13.00-15.00 (II grupa)
Opis wydarzenia: Warsztaty realizowane przez instruktor-

ki plastyki GOK SEZAM. Przeznaczone dla dzieci od 7 lat. 
Uczestnicy będą pracować w kilku technikach plastycznych, 
a wykonane prace zabiorą do domu.

Organizator: GOK SEZAM
Uwagi: Koszt: 100 zł. Obowiązują zapisy. Karta zgłoszenia 

i regulamin warsztatów dostępny na www.goksezam.pl
 
GO4ROBOT PÓŁKOLONIE DLA DZIECI
Akademia Jasnej Strony Mocy
DK w Tarnowie Podgórnym: 4-8 lipca (grupa wiekowa 

6-9 lat)
CK Przeźmierowo: 8-12 sierpnia (grupa wiekowa 6-8 lat)
Godzina: 7.30-17.00
Opis wydarzenia: Akademia Jasnej Strony Mocy (6-9 lat). 

Turnus dla każdego, kto stoi po Jasnej Stronie Mocy! Pół-
kolonie letnie w tematyce Star Wars są pełne ambitnych wy-
zwań, cennej wiedzy i świetnej zabawy w gwiezdnym świecie. 
W trakcie warsztatów adepci odkrywają świat robotyki i pro-
gramowania przy użyciu edukacyjnych zestawów LEGO® 
oraz dowiadują się, jak być dobrym dla siebie i innych Jedi. 
Organizator zapewnia pełna opiekę, kameralne grupy do 14 
osób, pełne wyżywienie na miejscu, zabawy ruchowe i zajęcia 
świetlicowe, dodatkowe gry i atrakcje na świeżym powietrzu 
oraz konkretną dawkę DOBREJ ENERGII! Informacje i zapi-
sy: www.go4robot.pl

 
NIENUDNO.PL PÓŁKOLONIE DLA DZIECI
Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym 4-8 lipca motyw 

Minionki; 
Centrum Kultury w Przeźmierowie 1-5 sierpnia - motyw 

Star Wars
Godzina: 8.00 – 16.00
Opis: 5-dniowe półkolonie dla dzieci w wieku 6-12 lat. Cena 

599zł* promocyjna - szczegóły u Organizatora. Programowa-
nie w świecie Minecraft, Robotyka z Lego, Eksperymenty. Or-
ganizator zapewnia pełne wyżywienie, dużo sportu i ruchu na 
świeżym powietrzu, terenowe niespodzianki i inne atrakcje. 
Szczegóły i zapisy na www.nienudno.pl/polkolonie

 
WARSZTATY FILMOWE DLA DZIECI
5-8 lipca, CK Przeźmierowo
Godzina: 10.00-12.30
Opis: Warsztaty filmowe pod hasłem „Na okrągło!”, dla 

dzieci od 8 lat Masz pomysł na film? Chcesz opowiedzieć 
ciekawą historię? A może lubisz rysować i robić zdjęcia? 

W programie kreatywne zabawy, tajniki warsztatu filmowe-
go, tworzenie animacji poklatkowych. Przyjdź, rozbudź swoją 
wyobraźnię i stwórz film! Prowadząca: Julia Talaga. Koszt: 
50zł/osobę. Obowiązują zapisy. Karta zgłoszenia i regulamin 
warsztatów dostępne na www.goksezam.pl

 
KNOCK-KNOCK PÓŁKOLONIE DLA DZIECI
11-15 lipca (Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym)
Godzina: 8.00-16.00
Opis: Półkolonie Koło-Żagiel-Skrzydło w Tarnowie Podgór-

nym: dzieci samodzielnie wykonywać będą pojazdy, łodzie, 
samoloty. Dla dzieci 6+, w godzinach 8.00 – 16.00, cena 565 
zł. Wyżywienie – II śniadanie, obiad, podwieczorek W progra-
mie: warsztaty z Majsterkowania – wraz z wszystkimi potrzeb-
nymi materiałami oraz narzędziami, klocki Lego. Stworzone 
modele z Majsterkowania dzieci zabierają z sobą. Dwa wyj-
ścia/wycieczki: na Tarnowskie Termy oraz do Starego ZOO 
wraz z parkiem linowym (dojazd na atrakcje komunikacją 
zbiorową – dzieci powinny mieć ze sobą bilety autobusowe).

Zapisy: biuro@knockknock.edu.pl, tel. 531 509 012, www.
knockknock.edu.pl/polkolonie-sezam

 
WARSZTATY DZIENNIKARSKIE DLA DZIECI 

I MŁODZIEŻY
12-15 lipca, biuro GOK SEZAM w Tarnowie Podgórnym
Godzina: 10.00-13.00 (wt.-cz.), 10.00-12.00 (pt.)
Opis: Warsztaty wakacyjne dla dzieci od 10 r.ż. do 14 r.ż. 

„TarNowa Kultura Junior”. W trakcie warsztatów przyjrzymy 
się, na czym polega praca redakcji, czym różni się od siebie 
praca korektora, redaktora, sekretarza redakcji czy też grafika, 
zapoznamy z podstawowymi formami dziennikarstwa, popra-
cujemy w terenie, a na koniec wspólnie złożymy gazetę.

Organizator: GOK SEZAM

Wakacje z GOK SEZAM
~ gok
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Uwagi: Koszt: 40 zł. Obowiązują zapisy. Karta zgłoszenia 
i regulamin warsztatów dostępny na www.goksezam.pl

 
GO4ROBOT PÓŁKOLONIE DLA DZIECI
Kwadratowy świat – Minecraft Nowa Przygoda
DK w Tarnowie Podgórnym: 18-22 lipca (I turnus, grupy 

wiekowe: 6-8 lat oraz 9-12), 25-29 lipca (II turnus, grupy 
wiekowe: 6-8 lat oraz 9-12)

CK Przeźmierowo: 15-19 sierpnia (I turnus, gr. wieko-
wa: 6-8 lat oraz 9-12)

Godzina: 7.30 – 17.00
Opis: 6-8 lat, Kwadratowy świat – Minecraft Nowa Przygo-

da. Turnus obowiązkowy dla każdego fana świata Minecraft! 
Półkolonie letnie o tej tematyce są pełne ambitnych wyzwań, 
cennej wiedzy i świetnej zabawy w kwadratowym świecie, 
a także zupełnie nowych robotów, zajęć i atrakcji. W trakcie 
warsztatów uczestnicy eksplorują świat robotyki i programo-
wania przy użyciu edukacyjnych zestawów LEGO® oraz edu-
kacyjnej wersji doskonale znanej i lubianej przez dzieci gry 
Minecraft. Organizator zapewnia pełna opiekę, kameralne 
grupy do 14 osób, pełne wyżywienie na miejscu, zabawy ru-
chowe i zajęcia świetlicowe, dodatkowe gry i atrakcje na świe-
żym powietrzu oraz konkretną dawkę DOBREJ ENERGII! In-
formacje i zapisy: www.go4robot.pl

 
KNOCK-KNOCK PÓŁKOLONIE DLA DZIECI
18-22 lipca, Centrum Kultury Przeźmierowo
Godzina: 8.00-16.00
Opis: Półkolonie Let’s Play – Zmajstrujmy gry w Przeźmie-

rowie: dzieci samodzielnie wykonywać będą kultowe gry plan-
szowe. Dla dzieci 6+,  w godzinach 8.00 – 16.00, cena 565 zł.

Wyżywienie – II śniadanie, obiad, podwieczorek. W progra-
mie: warsztaty z Majsterkowania – wraz z wszystkimi potrzeb-
nymi materiałami oraz narzędziami, klocki Lego. Stworzone 
modele z Majsterkowania dzieci zabierają z sobą. Dwa wyj-

ścia/wycieczki: na Tarnowskie Termy oraz do Starego ZOO 
wraz z parkiem linowym (dojazd na atrakcje komunikacją 
zbiorową – dzieci powinny mieć ze sobą bilety autobusowe).

Zapisy: biuro@knockknock.edu.pl, tel. 531 509 012, www.
knockknock.edu.pl/polkolonie-sezam

 
WARSZTATY TAŃCA Z TEATREM TAŃCA 

SORTOWNIA
8-12 sierpnia (Centrum Kultury w Przeźmierowie )
Godzina: 10.30-15.30
Opis: Warsztaty tańca nowoczesnego dla dzieci i młodzie-

ży od 10 lat z instruktorami Teatru Tańca Sortownia. Zajęcia 
taneczno-teatralne, zabawa ruchem scenicznym i poznawanie 
teatru tańca od kulis. Grupa do 25 osób.

Organizator: GOK SEZAM
Koszt: 200 zł. Obowiązują zapisy. Karta zgłoszenia i regula-

min warsztatów dostępny na www.goksezam.pl
 
BEZPŁATNE WARSZTATY OTWARTE
Gry i zabawy dla dzieci - otwarte animacje dla dzieci od 

4 r.ż., 26 czerwca, 10 lipca, 31 lipca, 7 sierpnia, godz. 13.30-
15.00, Podwórko Sezamu przy CK Przeźmierowo

Plastyczne warsztaty  dla dzieci od lat od 7 r. ż., 5 i 7 lipca 
(DK w Tarnowie Podgórnym), 12 i 14 lipca (CK Przeźmie-
rowo), godz. 10-12

Z tańcem ludowym – sierpień w kolorze modraków
Bezpłatne, otwarte warsztaty dla wszystkich dzieci, lubią-

cych taniec i muzykę. Warsztaty poprowadzi Anna Dolata, in-
struktorka Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego Modraki. Skie-
rowane do dzieci w dwóch grupach wiekowych: 6-10 lat 
w dniach 22 lub 24 sierpnia i 11-16 lat w dniach 29 i 31 sierp-
nia, g. 10.00-12.00, CK Przeźmierowo

W czasie wakacji wspólnie z prowadzącą zajęcia 
Magdaleną Kokoszko będziemy rozwijać zdol-
ności plastyczno-ceramiczne. Dzięki waszej wy-

obraźni nadamy glinie kształty w przygotowanej przez Pa-
łac Jankowice pracowni ceramicznej. Z chętnymi do wzięcia 
udziału w warsztatach spotkamy się dwa razy, by w pełni wy-
konać artystyczne prace. Podczas pierwszych zajęć uformuje-
my glinę, którą po wypaleniu w piecu będziemy mogli na na-
stępnych zajęciach ozdobić szkliwem i ponownie wypalić. Ten 
proces pozwoli cieszyć się własnoręcznie wykonaną ozdobą, 
którą uczestnicy zabiorą ze sobą po zajęciach do domu. Na  
warsztaty zapraszamy młodzież (14+), zamieszkującą Gminę 
Tarnowo Podgórne, w dwa lipcowe czwartki:

I grupa: 7 i 21 lipca w godz. 9.30-11.30
II grupa: 7 i 21 lipca w godz. 12.00-14.00
Zapisy przyjmujemy pod nr telefonu 61 10 10 400, od 27 

czerwca. Pałac zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogra-
mu, odwołania lub przeniesienia zajęć, o czym będzie infor-
mował uczestników na bieżąco. 

~PJ

Warsztaty ceramiczne dla młodzieży

~ gok
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~ pałac jankowice

Blisko 30 zdjęć wybranych spośród tysięcy fotogra-
fii pokazujących najpiękniejsze miejsca w Portugalii 
będzie można podziwiać od 1 lipca w przestrzeniach 

Pałacu Jankowice. Wystawa to historia miłości do Portugalii 
opowiedziana pięknymi kolorowymi zdjęciami Kat Piweckiej. 

Pałac Jankowice jako pierwszy w Polsce ma zaszczyt poka-
zać wystawę IN LOVE WITH PORTUGAL, która swoją pre-
mierę miała 25 kwietnia 2022 w ukochanym miejscu artystki 
w Portugalii – VALE FURADO. Prosto z Portugalii wystawa 
przyjechała w rodzinne strony fotografki, która na co dzień 
pracuje w swoim studio w Sadach.

Autorka prac wielokrotnie przejechała całą Portugalię od 
południa aż po północ – robiąc prawie 50 000 zdjęć, odwie-
dzając ponad 500 miejsc: miasta, wioski, plaże, zamki, pasma 
górskie i wyspy. Podzielona pomiędzy dwa kraje/dwa domy 
– Polskę i Portugalię, opublikowała kilkadziesiąt artykułów 
o różnych regionach Portugalii w polskich i portugalskich ma-
gazynach. Zakochana w Portugalii artystka wydała album fo-
tograficzny „In Love With Portugal”, którego częścią są  prace 
zaprezentowane na wystawie.

Spotkanie z autorką wystawy oraz sprzedawanego na całym 
świecie albumu fotograficznego IN LOVE WITH PORTU-
GAL odbędzie się 23 lipca o godz.17.00 w Pałacu Janko-
wice. Podczas spotkania z Kat Piwecką będzie można usły-
szeć niezwykle ciekawe historie i anegdoty związane z prawie 

10-letnim fotografowaniem Portugalii oraz zdobyć album fo-
tograficzny z autografem. 

Wystawa IN LOVE WITH PORTUGAL dostępna będzie 
w Pałacu Jankowice od 1 lipca do 31 sierpnia 2022r. 

Zapraszamy!

Rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejściówek na spo-
tkanie autorskie z Kat Piwecką od 11 lipca 2022 pod nume-
rem telefonu: 61 10 10 400 (pon. – pt. w godz. 8.00 – 20.00 | 
sob. – nd. w godzinach 12.00 – 20.00). Procedura uczestnic-
twa w wydarzeniach oraz szczegółowe informacje dostępne na 
stronie: www.palacjankowice.pl

IN LOVE WITH PORTUGAL  
- polska premiera wystawy Kat Piweckiej
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WAKACJE W GMINIE
TARNOWO PODGÓRNE

data
wydarzenia nazwa wydarzenia godzina miejsce organizator

18  czerwca Nordic walking 10.00-11.30 Pałac Jankowice Pałac Jankowice

20 czerwca - 
31 sierpnia

Letnia Akademia Pływania** - Tarnowskie Termy Tarnowskie Termy

23 czerwca Z kobietami dla kobiet 17.00-20.00 GKS Tarnowo Podgórne Fundacja Mój Mount 
Everest

24 czerwca Czas na zwiedzanie Muzeum Powstańców
Wielkopolskich w Lusowie

8.00-18.00 Muzeum Powstańców
Wielkopolskich w Lusowie

Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich

24 czerwca Wernisaż na otwarcie wystawy "Sztuka uwolnienia" 17.00-18.30 Centrum Kultury Przeźmierowo GOK SEZAM

24 czerwca Kino SEZAMu* 19.00 Centrum Kultury Przeźmierowo GOK SEZAM

25 czerwca Konferencja "Granice II RP" 10.00-14.00 Muzeum Powstańców
Wielkopolskich w Lusowie

Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich

25 czerwca Joga na trawie 10.00-11.30 Park przy Pałacu Jankowice Pałac Jankowice

25 czerwca Nordic walking - Park przy Pałacu Jankowice Pałac Jankowice

25 czerwca Koncert jubileuszowy Chóru Canticum Oratio 18.00 Pałac Jankowice Pałac Jankowice

26 czerwca Kino SEZAMu dla dzieci w języku ukraińskim 12.00 Centrum Kultury w Przeźmierowie GOK SEZAM

26 czerwca Gry i zabawy dla dzieci 13.30-15.00 Centrum Kultury Przeźmerowo GOK SEZAM

26 czerwca Kino SEZAMu dla dzieci* 15.00 Centrum Kultury Przeźmierowo GOK SEZAM

26 czerwca Koncert Patryk Pietrzak 17.00 S. koncertowa Pałacu Jankowice Pałac Jankowice

27 czerwca Zajęcia ogólnorozwojowe 9.00-12.00 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym OSiR

27 czerwca Badminton 9.30-11.00 Hala OSiR w Baranowie OSiR

27 czerwca Unihokej 11.00-13.00 Hala OSiR w Baranowie OSiR

27 czerwca Zajęcia ogólnorozwojowe 9.00-12.00 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym OSiR

28 czerwca Badminton 9.30-11.00 Hala OSiR w Baranowie OSiR

28 czerwca Unihokej 11.00-13.00 Hala OSiR w Baranowie OSiR

28 czerwca Street workout 18.00-19.00 Siłownia zewnętrzna w parku 
Kanikowskiego w Przeźmierowie

OSiR

28 czerwca Szkolenie dla Seniorów “Srebrna ekonomia” 12.30-14.00 Pałac Jankowice Pałac Jankowice

28 czerwca Zajęcia ogólnorozwojowe 9.00-12.00 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym OSiR

28 czerwca Zabawa z klockami LEGO** 16.30-17.30 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym OSiR

28 czerwca Zabawa z klockami LEGO** 14.00-15.00 hala OSiR w Przeźmierowie OSiR

29 czerwca Badminton 9.30-11.00 Hala OSiR w Baranowie OSiR

29 czerwca Unihokej 11.00-13.00 Hala OSiR w Baranowie OSiR

30 czerwca Badminton 9.30-11.00 Hala OSiR w Baranowie OSiR

30 czerwca Unihokej 11.00-13.00 Hala OSiR w Baranowie OSiR

30 czerwca Z kobietami dla kobiet 17.00-20.00 GKS Tarnowo Podgórne Fundacja Mój
Mount Everest



40    | sąsiadka~czytaj |  czerwiec 2022

data
wydarzenia nazwa wydarzenia godzina miejsce organizator

1 lipca Lato w Bibliotece z Lassem i Mają 10.00-11.15 Biblioteka Publiczna Tarnowo 
Podgórne

Biblioteka Publiczna
Tarnowo Podgórne

1 lipca Czas na zwiedzanie Muzeum Powstańców
Wielkopolskich w Lusowie

8.00-18.00 Muzeum Powstańców
Wielkopolskich w Lusowie

Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich

1 lipca Badminton 9.30-11.00 Hala OSiR w Baranowie OSiR

1 lipca Unihokej 11.00-13.00 Hala OSiR w Baranowie OSiR

2 lipca Joga na trawie 10.00-11.30 Park przy Pałacu Jankowice Pałac Jankowice

2 lipca Nordic walking 10.00-11.00 Park przy Pałacu Jankowice Pałac Jankowice

2 lipca Wiosenny Koncett Gabrieli Kurzac 17.00 Pałac Jankowice Pałac Jankowice

3 lipca Lusowskie Spotkania Muzyczne 13.00 Kościół w Lusowie GOK SEZAM

3 lipca Wakacyjne warsztaty z majsterkowania dla dzieci 13.00-14.45 Zajęcia plenerowe w parku Pałac Jankowice

4 lipca Spektakl plenerowy dla dzieci 18.00 Centrum Kultury Przeźmierowo GOK SEZAM

4 lipca Zajęcia ogólnorozwojowe 9.00-12.00 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym OSiR

4 lipca Badminton 9.30-11.00 Hala OSiR w Baranowie OSiR

4 lipca Warsztaty malarstwa i rysunku – Kopiowanie Mistrzów** 10.00-11.30 Pałac Jankowice Pałac Jankowice

4 lipca Unihokej 11.00-13.00 Hala OSiR w Baranowie OSiR

4 lipca Piłka nożna 11.00-12.30 Boisko OSiR w Przeźmierowie OSiR

4 lipca Samoobrona 18.00-19.30 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym OSiR

4-8 lipca Warsztaty plastyczne dla dzieci* 10.00-12.00 
13.00-15.00

Centrum Kultury Przeźmierowo GOK SEZAM

4-8 lipca Go4Robot półkolonie dla dzieci* 7.30-17.00 Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym GOK SEZAM

4-8 lipca nienudno.pl półkolonie dla dzieci* 8.00-16.00 Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym GOK SEZAM 

5 lipca Zajęcia ogólnorozwojowe 9.00-12.00 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym OSiR

5 lipca Badminton 9.30-11.00 Hala OSiR w Baranowie OSiR

5 lipca Unihokej 11.00-13.00 Hala OSiR w Baranowie OSiR

5 lipca Siatkówka 12.00-13.30 Hala OSiR w Przeźmierowie OSiR

5 lipca Koszykówka 17.30-19.00 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym OSiR

5 lipca Street workout 18.00-19.00 Siłownia zewnętrzna w parku 
Kanikowskiego w Przeźmierowie

OSiR

5 lipca Warsztaty plastyczne dla dzieci* 10.00-12.00 Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym GOK SEZAM

5-8 lipca Warsztaty filmowe dla dzieci* 10.00-12.30 Centrum Kultury Przeźmierowo GOK SEZAM

5 lipca Warsztaty Sutaszowe dla Seniorów 10.00-11.30 Park przy Pałacu Jankowice Pałac Jankowice

5 lipca Familijne Zacisze w Kokoszczynie 10.00-12.00 Kokoszczyn, Dworcowa 6,
przy świetlicy wiejskiej

Fundacja Mój
Mount Everest

6 lipca Zajęcia ogólnorozwojowe 9.00-12.00 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym OSiR

6 lipca Badminton 9.30-11.00 Hala OSiR w Baranowie OSiR

6 lipca Unihokej 11.00-13.00 Hala OSiR w Baranowie OSiR

6 lipca Piłka nożna 11.00-12.30 Boisko przy hali OSiR 
w Przeźmierowie

OSiR

6 lipca Tenis stołowy 13.00-14.30 Hala OSiR w Baranowie OSiR

7 lipca Warsztaty plastyczne dla dzieci 12.00 Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym GOK SEZAM

7 lipca Pokaz kinowy dziecięcych spektakli teatralnych
z projektu Teatr w Każdej Wiosce

18.00 Centrum Kultury Przeźmierowo GOK SEZAM

7 lipca Czytanie na trawie 10.00-10.45 Biblioteka Publiczna Tarnowo 
Podgórne

Biblioteka Publiczna
Tarnowo Podgórne

7 lipca Letnie warsztaty z ceramiki dla młodzieży (14+)** 9.30-11.30
12.00-14.00

Pałac Jankowice Pałac Jankowice

7 lipca Badminton 9.30-11.00 Hala OSiR w Baranowie OSiR

7 lipca Unihokej 11.00-13.00 Hala OSiR w Baranowie OSiR
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7 lipca Joga 19.00-20.00 Plaża w Lusowie OSiR

7 lipca Z kobietami dla kobiet 17.00-20.00 GKS Tarnowo Podgórne Fundacja Mój
Mount Everest

8 lipca Lato w Bibliotece z Lassem i Mają 10.00-11.15 Biblioteka Publiczna Tarnowo 
Podgórne

Biblioteka Publiczna
Tarnowo Podgórne

8 lipca Czas na zwiedzanie Muzeum Powstańców
Wielkopolskich w Lusowie

8.00-18.00 Muzeum Powstańców
Wielkopolskich w Lusowie

Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich

8 lipca Badminton 9.30-11.00 Hala OSiR w Baranowie OSiR

8 lipca Unihokej 11.00-13.00 Hala OSiR w Baranowie OSiR

9 lipca Prelekcja 11.00-13.00 Muzeum Powstańców
Wielkopolskich w Lusowie

Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich

9 lipca Joga na trawie 10.00-11.30 Park przy Pałacu Jankowice Pałac Jankowice

9 lipca Nordic walking 10.00-11.00 Park przy Pałacu Jankowice Pałac Jankowice

9 lipca Bal Seniora 15.00 Pałac Jankowice Pałac Jankowice

9 lipca Baranowo Super Cup 10.00 Hala OSiR w Baranowie Fundacja "Sercem
dla Dzieci"

10 lipca Kino SEZAMu dla dzieci w języku ukraińskim 12.00 Centrum Kultury Przeźmierowo GOK SEZAM

10 lipca Gry i zabawy dla dzieci 13.30-15.00 Centrum Kultury Przeźmerowo GOK SEZAM

10 lipca Kino SEZAMu dla dzieci* 15.00 Centrum Kultury Przeźmierowo GOK SEZAM

10 lipca Cykl OdkrywaMY dla dzieci 13.00 Park przy Pałacu Jankowice Pałac Jankowice

11 lipca Warsztaty malarstwa i rysunku - Kopiowanie 
Mistrzów**

10.00-11.30 Pałac Jankowice Pałac Jankowice

11 lipca Zajęcia ogólnorozwojowe 9.00-12.00 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym OSiR

11 lipca Piłka nożna 11.00-12.30 Boisko przy hali OSiR
w Przeźmierowie

OSiR

11 lipca Bilard 13.00-14.30 Hala OSiR w Baranowie OSiR

11 lipca Samoobrona 18.00-19.30 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym OSiR

11-15 lipca Warsztaty plastyczne dla dzieci* 10.00-12.00, 
13.00-15.00

Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym GOK SEZAM

11-15 lipca Knock-Knock półkolonie dla dzieci* 8.00-16.00 Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym GOK SEZAM

12 lipca Zajęcia ogólnorozwojowe 11.00-12.30 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym OSiR

12 lipca Siatkówka 12.00-13.30 Hala OSiR w Przeźmierowo OSiR

12 lipca Zabawa z klockami Lego** 16.00-17.00 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym OSiR

12 lipca koszykówka 17.30-19.00 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym OSiR

12 lipca Street workout 18.00-19.00 Park St. Kanikowskiego
w Przeźmierowie

OSiR

12 lipca Zabawa z klockami LEGO** 14.00-15.00 Hala OSiR w Przeźmierowie OSiR

12 lipca Warsztaty Sutaszowe dla Seniorów 10.00-11.30 Park przy Pałacu Jankowice Pałac Jankowice

12 lipca Warsztaty plastyczne dla dzieci 10.00-12.00 Centrum Kultury Przeźmierowo GOK SEZAM

12 lipca Familijne Zacisze w Kokoszczynie 10.00-12.00 Kokoszczyn, Dworcowa 6,
przy świetlicy wiejskiej

Fundacja Mój
Mount Everest

12-15 lipca Warsztaty dziennikarskie dla dzieci i młodziezy 10.00-13.00 GOK SEZAM, ul. Poznańska 96 GOK SEZAM

13 lipca Zajęcia ogólnorozwojowe 9.00-12.00 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym OSiR

13 lipca Warsztaty malarstwa i rysunku - Kopiowanie Mistrzów** 10.00-11.30 Pałac Jankowice Pałac Jankowice

13 lipca Piłka nożna 11.00-12.30 Boisko przy hali OSiR
w Przeźmierowie

OSiR

13 lipca Tenis stołowy 13.00-14.30 Hala OSiR w Baranowie OSiR

14 lipca Joga 19.00-20.00 Plaża w Lusowie OSiR

14 lipca Czytanie na trawie 10.00-10.45 Biblioteka Publiczna Tarnowo 
Podgórne

Biblioteka Publiczna 
Tarnowo Podgórne

14 lipca Warsztaty plastyczne dla dzieci 10.00-12.00 Centrum Kultury Przeźmierowo GOK SEZAM
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14 lipca Pokaz kinowy dziecięcych spektakli teatralnych
z projektu Teatr w Każdej Wiosce

18.00 Centrum Kultury Przeźmierowo GOK SEZAM

14 lipca Z kobietami dla kobiet 17.00-20.00 GKS Tarnowo Podgórne Fundacja Mój
Mount Everest

15 lipca Kino SEZAMu* 19.00 Centrum Kultury Przeżmierowo GOK SEZAM

15 lipca Czas na zwiedzanie Muzeum Powstańców
Wielkopolskich w Lusowie

8.00-18.00 Muzeum Powstańców
Wielkopolskich w Lusowie

Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich

16 lipca Joga na trawie 10.00-11.30 Park przy Pałacu Jankowice Pałac Jankowice

16 lipca Nordic walking Park przy Pałacu Jankowice Pałac Jankowice

16 lipca Kino plenerowe 21.30 Park przy Pałacu Jankowice Pałac Jankowice

16 lipca Bajkowóz ze spektaklem plenerowym Teatru 
Animacji

17.00 Centrum Kultury Przeźmerowo GOK SEZAM

16 lipca Piknik Wakacyjny – "Wesołe Wakacje" 12.00-17.00 Boisko "Orlik'"w Jankowicach Stowarzyszenie 
"Iskierka Nadziei"

17 lipca Bajkowóz ze spektaklem plenerowym Teatru 
Animacji

17.00 Centrum Kultury Przeźmerowo GOK SEZAM

17 lipca Wakacyjne warsztaty z majsterkowania dla dzieci 13.00-14.45 Park przy Pałacu Jankowice Pałac Jankowice, 
Knock Knock

18 lipca Zajęcia ogólnorozwojowe 9.00-12.00 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym OSiR

18 lipca Warsztaty malarstwa i rysunku - Kopiowanie 
Mistrzów**

10.00-11.30 Pałac Jankowice Pałac jankowice

18 lipca Piłka nożna 11.00-12.30 Boisko przy hali OSiR
w Przeźmierowie

OSiR

18-22 lipca Go4Robot półkolonie dla dzieci* 7.30-17.00 Pełna opieka, kameralne grupy
do 14 osób, pełne wyżywienie, 
zapisy www.go4robot.pl

GOK SEZAM

18-22 lipca Go4Robot półkolonie dla dzieci* 7.30-17.00 Pełna opieka, kameralne grupy
do 14 osób, pełne wyżywienie, 
zapisy www.go4robot.pl

GOK SEZAM

18-22 lipca Knock-Knock półkolonie dla dzieci* 8.00-16.00 Centrum Kultury Przeźmierowo GOK SEZAM

19 lipca Zajęcia ogólnorozwojowe 9.00-12.00 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym OSiR

19 lipca Siatkówka 12.00-13.30 Hala OSiR w Przeźmierowie OSiR

19 lipca Street workout 18.00-19.00 Park St. Kanikowskiego
w Przeźmierowie

OSiR

19 lipca Warsztaty Sutaszowe dla Seniorów 10.00-11.30 Park przy Pałacu Jankowice OSiR

19 lipca Familijne Zacisze w Kokoszczynie 10.00-12.00 Kokoszczyn, Dworcowa 6,
przy świetlicy wiejskiej

Fundacja Mój
Mount Everest

20 lipca Piłka nożna 11.00-12.30 Boisko przy hali OSiR
w Przeźmierowie

OSiR

20 lipca Zajęcia ogólnorozwojowe 9.00-12.00 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym OSiR

WAKACJE W GMINIE
TARNOWO PODGÓRNE
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21 lipca Joga 19.00-20.00 Plaża w Lusowie OSiR

21 lipca Letnie warsztaty z ceramiki dla młodzieży ( 14+ ) 9.30-11.30
12.00-14.00

Pałac Jankowice Pałac Jankowice

21 lipca Czytanie na trawie 10.00-10-45 Biblioteka Publiczna Tarnowo 
Podgórne

Biblioteka Publiczna 
Tarnowo Podgórne

21 lipca Pokaz kinowy dziecięcych spektakli teatralnych z 
projektu Teatr w Każdej Wiosce

18.00 Centrum Kultury Przeźmierowo GOK SEZAM

21 lipca Z kobietami dla kobiet 17.00-20.00 GKS Tarnowo Podgórne Fundacja Mój Mount 
Everest

22 lipca Czas na zwiedzanie Muzeum Powstańców
Wielkopolskich w Lusowie 

8.00-18.00 Muzeum Powstańców
Wielkopolskich w Lusowie

Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich

23 lipca Joga na trawie 10.00-11.30 Park przy Pałacu Jankowice Pałac Jankowice

23 lipca Spotkanie autorskie z Katarzyną Piwecką 10.00-11.00 Pałac Jankowice Pałac Jankowice

23 lipca Nordic walking 10.00-11.00 Park przy Pałacu Jankowice Pałac Jankowice

24 lipca Cykl OdkrywaMY dla dzieci 13.00 Pałac Jankowice Pałac Jankowice

24 lipca Rajd rowerowy z trenerem roku 11.00-14.00 Start i meta na plaży w Lusowie OSiR

25 lipca Piłka nożna 11.00-12.30 Plaża w Lusowie OSiR

25 lipca Zajęcia ogólnorozwojowe 9.00-12.00 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym OSiR

25 lipca Bilard 13.00-14.30 Hala OSiR w Baranowie OSiR

25-29 lipca Go4Robot półkolonie dla dzieci* 7.30-17.00 Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym GOK SEZAM

25-29 lipca Go4Robot półkolonie dla dzieci* 7.30-17.00 Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym GOK SEZAM

26 lipca Warsztaty Sutaszowe dla Seniorów 10.00-11.30 Park przy Pałacu Jankowice Pałac Jankowice

26 lipca Zabawy z klockami LEGO** 16.30-17.30 Hala OSiR w Przeźmierowie OSiR 

26 lipca Zajęcia ogólnorozwojowe 9.00-12.00 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym OSiR 

26 lipca Siatkówka 11.00-12.30 hala OSiR  w Baranowie OSiR 

26 lipca Siatkówka 12.00-13.30 hala OSiR w Przeźmierowie OSiR 

26 lipca Street workout 18.00-19.00 Park St. Kanikowskiego
w Przeźmierowie

OSiR

26 lipca Familijne Zacisze w Kokoszczynie 10.00-12.00 Kokoszczyn, Dworcowa 6 Fundacja Mój
Mount Everest

27 lipca Piłka nożna 11.00-12.30 Boisko przy hali OSiR 
w Przeźmierowie

OSiR

27 lipca Zajęcia ogólnorozwojowe 9.00-12.00 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym OSiR 

28 lipca Koszykówka 11.00-12.30 Hala OSiR w Baranowie OSiR 

28 lipca Joga 19.00-20.00 Plaża w Lusowie OSiR

28 lipca Czytanie na trawie 10.00-10.45 Biblioteka Publiczna Tarnowo 
Podgórne

Biblioteka Publiczna 
Tarnowo Podgórne

28 lipca Pokaz kinowy dziecięcych spektakli teatralnych
z projektu Teatr w Każdej Wiosce

18.00 Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym GOK SEZAM

28 lipca Z kobietami dla kobiet 17.00-20.00 GKS Tarnowo Podgórne Fundacja Mój
Mount Everest

29 lipca Czas na zwiedzanie Muzeum Powstańców
Wielkopolskich w Lusowie

8.00-18.00 Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich w Lusowie

Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich

30 lipca Prelekcja 11.00-13.00 Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich w Lusowie

Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich

30 lipca Kino plenerowe 21.30 Park przy Pałacu Jankowice Pałac Jankowice

30 lipca Joga na trawie 10.00 11.30 Park przy Pałacu Jankowice Pałac Jankowice

31 lipca Kino SEZAMU dla dzieci w j. ukraińskim 12.00 Centrum Kultury Przeźmierowo GOK SEZAM

31 lipca Gry i zabawy dla dzieci 13.30-15.00 Centrum Kultury w Przeźmierowie GOK SEZAM 

31 lipca Kino SEZAMU dla dzieci 15.00 Centrum Kultury Przeźmierowo GOK SEZAM

31 lipca Wakacyjne warsztaty z majsterkowania dla dzieci 13.00-14.45 Zajęcia plenerowe w parku Pałac Jankowice

*wydarzenia płatne/**obowiązuje rezerwacja wejściówek lub wcześniejsze zapisy u organizatora
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania wydarzenia, zmiany miejsca, dni bądź godziny.
Szczegółowe informacje o wydarzeniach znajdują się na stronie www.tarnowo-podgorne.pl i na stronach organizatorów.
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CzerwieC

Co w PałaCu?
20

22

LipieC

19.06. / nd  
16-17

Rodzinny piknik świętojankowy

18:00

26.06. / nd  Brzmienie Lata: Patryk Pietrzak  
Koncert w ramach trasy promującej solowy album muzyka 17:00

02.07. / sob  
Joga na trawie 
Otwarte zajęcia na świeżym powietrzu | *zabierz własny sprzęt

03.07. / nd   Wakacyjne warsztaty majsterkowania w drewnie dla dzieci 
 (7+) | zapisy telefoniczne od 27 VI 

04.07. / pn   Warsztaty malarstwa i rysunku - Kopiowanie mistrzów 
Prowadzący: dr sztuki Włodzimierz Trawiński | *zapisy telefoniczne od 20 VI 

10:00 
-11:30

05.07. / wt   Warsztaty tworzenia biżuterii sutaszu dla Seniorów 
Prowadząca: Izabela Sławińska | *zapisy telefoniczne od 20 VI

10:00 
-11:30

13:00 
-14:45

10:00 
-11:30

18.06. / sb Nordic walking w parku z instruktorem 
Otwarte zajęcia na świeżym powietrzu | *zabierz własny sprzęt 

/PALACJANKOWICE

10:00 
-11:30

20
22

Koncert Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego Modraki
Folkowa potańcówka z Kapelą Towarzyską 
Warsztaty plecenia wianków | * zapisy tel. od 6 VI
Warsztaty robienia kadzideł z ziół | *zapisy tel. od 6 VI

17-19

28.06. / wt  Szkolenie dla Seniorów „Srebrna ekonomia”  
W ramach projektu „UAM dba o rozwój Wielkopolan przez całe życie” 

25.06. / sob  Nordic walking w parku z instruktorem 
Otwarte zajęcia na świeżym powietrzu | *zabierz własny sprzęt 

10:00 
-11:30

10:00 
-11:30

10:00 
-11:30

Nordic walking w parku z instruktorem 
Otwarte zajęcia na świeżym powietrzu | *zabierz własny sprzęt 

Koncert jubileuszowy Chóru Canticum Oratioą 
Chór Parafialny z Lusówka pod batutą Zuzanny Bery18:00

12:30 
-14:00

06.07. / śr   Warsztaty malarstwa i rysunku - Kopiowanie mistrzów 
Prowadzący: dr sztuki Włodzimierz Trawiński

11:00 
-14:00

Joga na trawie 
Otwarte zajęcia na świeżym powietrzu | *zabierz własny sprzęt 

17-18
17-18

Wiosenny koncert Gabrieli Kurzac | *zapisy telefoniczne od 27 VI 
Laureatki Nagrody Specjalnej OFP TP 2021, akompaniament Marek Tutko 17:00

07.07. / czw   
Letnie warsztaty z ceramiki dla młodzieży gr. I (14+)  
Tworzenie prac, które trafią do wypału | *zapisy telefoniczne od 27 VI

9:30 
-11:30

CzerwieC

Co w PałaCu?

20
22

LipieC

19.06. / nd  
16-17

Rodzinny piknik świętojankowy

18:00

26.06. / nd  Brzmienie Lata: Patryk Pietrzak  
Koncert w ramach trasy promującej solowy album muzyka 17:00

02.07. / sob  
Joga na trawie 
Otwarte zajęcia na świeżym powietrzu | *zabierz własny sprzęt

03.07. / nd   Wakacyjne warsztaty majsterkowania w drewnie dla dzieci 
 (7+) | zapisy telefoniczne od 27 VI 

04.07. / pn   Warsztaty malarstwa i rysunku - Kopiowanie mistrzów 
Prowadzący: dr sztuki Włodzimierz Trawiński | *zapisy telefoniczne od 20 VI 

10:00 
-11:30

05.07. / wt   Warsztaty tworzenia biżuterii sutaszu dla Seniorów 
Prowadząca: Izabela Sławińska | *zapisy telefoniczne od 20 VI

10:00 
-11:30

13:00 
-14:45

10:00 
-11:30

18.06. / sb Nordic walking w parku z instruktorem 
Otwarte zajęcia na świeżym powietrzu | *zabierz własny sprzęt 

/PALACJANKOWICE

10:00 
-11:30

20
22

Koncert Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego Modraki
Folkowa potańcówka z Kapelą Towarzyską 
Warsztaty plecenia wianków | * zapisy tel. od 6 VI
Warsztaty robienia kadzideł z ziół | *zapisy tel. od 6 VI

17-19

28.06. / wt  Szkolenie dla Seniorów „Srebrna ekonomia”  
W ramach projektu „UAM dba o rozwój Wielkopolan przez całe życie” 

25.06. / sob  Nordic walking w parku z instruktorem 
Otwarte zajęcia na świeżym powietrzu | *zabierz własny sprzęt 
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Nordic walking w parku z instruktorem 
Otwarte zajęcia na świeżym powietrzu | *zabierz własny sprzęt 

Koncert jubileuszowy Chóru Canticum Oratioą 
Chór Parafialny z Lusówka pod batutą Zuzanny Bery18:00
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-14:00

06.07. / śr   Warsztaty malarstwa i rysunku - Kopiowanie mistrzów 
Prowadzący: dr sztuki Włodzimierz Trawiński
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-14:00

Joga na trawie 
Otwarte zajęcia na świeżym powietrzu | *zabierz własny sprzęt 

17-18
17-18

Wiosenny koncert Gabrieli Kurzac | *zapisy telefoniczne od 27 VI 
Laureatki Nagrody Specjalnej OFP TP 2021, akompaniament Marek Tutko 17:00

07.07. / czw   
Letnie warsztaty z ceramiki dla młodzieży gr. I (14+)  
Tworzenie prac, które trafią do wypału | *zapisy telefoniczne od 27 VI
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Otwarte zajęcia na świeżym powietrzu | *zabierz własny sprzęt

03.07. / nd   Wakacyjne warsztaty majsterkowania w drewnie dla dzieci 
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Prowadząca: Izabela Sławińska | *zapisy telefoniczne od 20 VI
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Warsztaty plecenia wianków  

Warsztaty tworzenia kadzideł z ziół        

61 10 10 400

Lipiec cd.

13.07. / śr 11:00 
-12:30

Co w PałaCu?

PałaC JankowiCe zastrzega sobie Prawo zmian w harmonogramie wydarzeń.  
informaCJe dotyCząCe zmian będą Podawane na bieżąCo.

2
0
2
2

10.07. / nd   
OdkrywaMY: elektryka i elektryczność 
Spotkania dla młodych odkrywców (7+) | *zapisy telefoniczne od 04 VII

13:00 
-14:30

11.07. / pn 
Warsztaty malarstwa i rysunku - Kopiowanie mistrzów 
Prowadzący: dr sztuki Włodzimierz Trawiński

11:00 
-14:00

12.07. / wt   Warsztaty tworzenia biżuterii sutaszu dla Seniorów 
Prowadząca: Izabela Sławińska

10:00 
-11:30

Warsztaty malarstwa i rysunku - Kopiowanie mistrzów 
Prowadzący: dr sztuki Włodzimierz Trawiński

16.07. / sob Pałacowe kino plenerowe „Na noże” 
Amerykańska komedia kryminalna z 2019r. reż. Rian Johnson21:30

17.07. / nd Wakacyjne warsztaty majsterkowania w drewnie dla dzieci 
(7+) | zapisy telefoniczne od 11 VII 

13:00 
-14:45

18.07. / pn 11:00 
-12:30

Warsztaty malarstwa i rysunku - Kopiowanie mistrzów 
Prowadzący: dr sztuki Włodzimierz Trawiński

19.07. / wt   Warsztaty tworzenia biżuterii sutaszu dla Seniorów 
Prowadząca: Izabela Sławińska

10:00 
-11:30

23.07. / sob  10:00 
-11:30

Spotkanie autorskie z Kat Piwecką 
Wernisaż wystawy fotograficznej: In love with Portugal

09.07. / sob   
10:00 
-11:30

Joga na trawie 
Otwarte zajęcia na świeżym powietrzu | *zabierz własny sprzęt
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-11:30

Nordic walking w parku z instruktorem 
Otwarte zajęcia na świeżym powietrzu | *zabierz własny sprzęt 

07.07. / czw  12:00 
-14:00

Letnie warsztaty z ceramiki dla młodzieży gr. II (14+) 
Tworzenie prac, które trafią do wypału | *zapisy telefoniczne od 27 VI

21.07. / czw  09:30 
-11:30

Letnie warsztaty z ceramiki dla młodzieży gr. I (14+)  
Ozdabianie przygotowanych prac szkliwem | *zapisy tel. od 27 VI

Letnie warsztaty z ceramiki dla młodzieży gr. II (14+) 
Ozdabianie przygotowanych prac szkliwem | *zapisy tel. od 27 VI

12:00 
-14:00

III Bal Seniora w Pałacu Jankowice 
Organizator: Rada Seniorów Tarnowo Podgórne oraz Pałac Jankowice 

15:00 
-20:00

24.07. / ndz  13:00 
-14:30

OdkrywaMY: Jak być naukowcem: zagadki konstrukcyjno-logiczne
Spotkania dla młodych odkrywców (7+) | *zapisy telefoniczne od 18 VII
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OdkrywaMY: elektryka i elektryczność 
Spotkania dla młodych odkrywców (7+) | *zapisy telefoniczne od 04 VII

13:00 
-14:30

11.07. / pn 
Warsztaty malarstwa i rysunku - Kopiowanie mistrzów 
Prowadzący: dr sztuki Włodzimierz Trawiński

11:00 
-14:00

12.07. / wt   Warsztaty tworzenia biżuterii sutaszu dla Seniorów 
Prowadząca: Izabela Sławińska

10:00 
-11:30

Warsztaty malarstwa i rysunku - Kopiowanie mistrzów 
Prowadzący: dr sztuki Włodzimierz Trawiński

16.07. / sob Pałacowe kino plenerowe „Na noże” 
Amerykańska komedia kryminalna z 2019r. reż. Rian Johnson21:30

17.07. / nd Wakacyjne warsztaty majsterkowania w drewnie dla dzieci 
(7+) | zapisy telefoniczne od 11 VII 

13:00 
-14:45

18.07. / pn 11:00 
-12:30

Warsztaty malarstwa i rysunku - Kopiowanie mistrzów 
Prowadzący: dr sztuki Włodzimierz Trawiński

19.07. / wt   Warsztaty tworzenia biżuterii sutaszu dla Seniorów 
Prowadząca: Izabela Sławińska

10:00 
-11:30

23.07. / sob  10:00 
-11:30

Spotkanie autorskie z Kat Piwecką 
Wernisaż wystawy fotograficznej: In love with Portugal

09.07. / sob   
10:00 
-11:30

Joga na trawie 
Otwarte zajęcia na świeżym powietrzu | *zabierz własny sprzęt

10:00 
-11:30

Nordic walking w parku z instruktorem 
Otwarte zajęcia na świeżym powietrzu | *zabierz własny sprzęt 

07.07. / czw  12:00 
-14:00

Letnie warsztaty z ceramiki dla młodzieży gr. II (14+) 
Tworzenie prac, które trafią do wypału | *zapisy telefoniczne od 27 VI

21.07. / czw  09:30 
-11:30

Letnie warsztaty z ceramiki dla młodzieży gr. I (14+)  
Ozdabianie przygotowanych prac szkliwem | *zapisy tel. od 27 VI

Letnie warsztaty z ceramiki dla młodzieży gr. II (14+) 
Ozdabianie przygotowanych prac szkliwem | *zapisy tel. od 27 VI

12:00 
-14:00

III Bal Seniora w Pałacu Jankowice 
Organizator: Rada Seniorów Tarnowo Podgórne oraz Pałac Jankowice 

15:00 
-20:00

24.07. / ndz  13:00 
-14:30

OdkrywaMY: Jak być naukowcem: zagadki konstrukcyjno-logiczne
Spotkania dla młodych odkrywców (7+) | *zapisy telefoniczne od 18 VII

VI

nd

16:00

19

VII

2022

VIII
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~ pałac jankowice

„Nakryj głowę byle czym” to hasło przewodnie 
Balu Seniora, zaplanowanego na dzień 9 lipca 
w Pałacu Jankowice – początek o 15.00.

Wraz z Radą Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne oraz Uni-
wersytetem Trzeciego Wieku mamy zaszczyt już po raz trze-
ci zaprosić wszystkich chętnych seniorów z Gminy Tarnowo 
Podgórne na Bal pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy 
Tadeusza Czajki. Wśród atrakcji nie zabraknie tradycyjnego 
już powitania i otwarcia balu polonezem. W tym roku głów-
nym tematem imprezy, a zarazem konkursem jest na nakry-
cie głowy byle czym. Jakkolwiek brzmieć może to dziwnie, 
to już dziś wiemy, że kreatywność i pomysłowość naszych se-
niorów nie zna granic. Na uczestników balu w jankowickim 
parku, czekać będą oczywiście konkursy, również taneczne, 
występy, pokazy i tańce przy muzyce granej przez DJ-a. Let-
nie wydarzenie umili występ Chóru UTW, a dawkę jeszcze 
większej rozrywki i humoru dostarczy uczestnikom występ 
kabaretu. Impreza dedykowana, starszym mieszkańcom ma na 

celu, przede wszystkim integracje różnych środowisk senio-
rów, a także promowanie dobrej zabawy wśród osób w kwie-
cie wieku.

Nasi seniorzy nieraz udowodnili, że potrafią bawić się lepiej 
niż młodzież! Że zabawa będzie dobra, nie mamy wątpliwo-
ści. Dość wspomnieć, że podczas poprzednich edycji balów 
seniorzy przebierali swoje głowy fantastycznymi wiankami 
oraz kapeluszami. I to właśnie dzięki zamiłowaniu do tańca 
i dobrej zabawy rok rocznie z wielką niecierpliwością wszy-
scy czekamy na każdy kolejny bal. 

Serdecznie zapraszamy na to wydarzenie wszystkich senio-
rów, nie tylko tych, którzy uczestniczą na co dzień w zajęciach 
Klubów i Kół Seniora. Namawiamy do wzięcia udziału w balu 
również naszych starszych przyjaciół z Ukrainy. Warto wyjść 
z domu i wykorzystać letni czas na dobrą zabawę.

Zapisy na bal oraz wszelkie dodatkowe informacje, uzyskać 
można pod numerem tel. 500 620 980. 

~ A.S-F

Srebrna ekonomia, 
czyli finansowy poradnik seniora

Szkolenia w ramach projektu:
UAM dba o rozwój Wielkopolan przez całe życie

28 czerwca o godz. 12.30 zapraszamy do sali kon-
ferencyjnej Pałacu Jankowice na warsztaty pt. 
„Srebrna ekonomia”, realizowane w ramach pro-

jektu „UAM dba o rozwój Wielkopolan przez całe życie”.
Podczas warsztatów przedstawione zostaną takie tematy 

jak: codzienne oszczędności, budowanie budżetu domowego, 
zachowania proekologiczne, które się opłacają oraz ochrona 
przed naciągaczami i oszustami. 

Prowadzącymi spotkania będą studenci lub absolwenci Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (socjologia, 
psychologia, praca socjalna) we współpracy z członkami Sto-
warzyszenia Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej. Czas 
trwania spotkania 1,5 godziny. 

Zachęcamy do wzięcia udziału! ~ PJ

III Bal Seniora

Srebrna ekonomia – finansowy poradnik dla Seniora
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Letnie warsztaty malarstwa i rysunku w Pałacu Janko-
wice są propozycją dla młodzieży zainteresowanej roz-
wojem swoich artystycznych pasji. To również miejsce 

dla osób dorosłych, które pragną znaleźć odskocznię od co-
dziennego życia i ciekawe hobby, a także spróbować swoich 
sił w twórczym działaniu. 

Celem projektu „Kopiowanie mistrzów” jest nauka umiejęt-
ności plastycznych, a także rozwijanie talentu i artystyczne-
go poziomu w oparciu na dziełach mistrzów i ich analizie. 
Zajęcia będą inspiracją, teorią i praktyką w jednym. Prowa-
dzone przez dr sztuki Włodzimierza Trawińskiego pozwolą 
cieszyć się procesem twórczym w miłej atmosferze i nauczą 
osiągać wysoki poziom świadomości artystycznej wykorzy-
stując wrażliwość i chęć wypowiadania się. Projekt zakłada 
cykl pięciu spotkań realizowanych w pałacowej pracowni oraz 
plenerze. 

Na letnie warsztaty rysunku i malarstwa zapraszamy mło-
dzieży (14+) i osoby dorosłe. Na zajęcia należy zabrać pod-
stawowe materiały takie jak papier o gramaturze brystolu, 
ołówki, gumkę, tekturę, farby plakatowe lub akrylowe, pastele 
suche, materiały kolażowe i asamblażowe oraz pędzle. 

Pierwsze zajęcia odbędą się 4 lipca od godziny 11.00 do 
14.00. Kolejne spotkania zaplanowaliśmy 6, 11, 13 i 18 lipca. 
Cykl zakończy się wystawą prezentowaną w przestrzeniach 
Pałacu Jankowice. 

~PJ
Rezerwacja telefoniczna bezpłatnego udziału w cyklu 

warsztatowym od 20 czerwca 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 in-
formacje dostępne na stronie: www.palacjankowice.pl

Kopiowanie mistrzów 
-przyjdź i zobacz jak to się robi! 

Już 5 lipca o godz. 10.00 zapraszamy na pierwsze zajęcia 
z cyklu spotkań warsztatowych, podczas których uszyjesz 
sutaszowy wisior z chwostem w wybranych przez siebie 

kolorach. 
Sutasz to rodzaj haftu ręcznego, w którym wykorzystuje 

się sznurki głównie z wiskozy,  a w połączeniu z koralikami, 
kryształkami i kamieniami wychodzą prawdziwe cuda!

Podczas czterech spotkań nauczysz się jak stworzyć biżute-
rię sutaszową, otrzymasz instrukcje oraz wszystkie materiały 
potrzebne do jego stworzenia. Dowiesz się jak dobrać mate-
riały i zrobisz ozdoby od początku do końca sam(a). Zajęcia 
poprowadzi Izabela Sławińska-Jasamira.

Tak opisuje siebie sama artystka: „Od ponad 15 już lat je-
stem twórczynią ręcznie wykonywanej biżuterii, a zaczęło się 
od pierwszej pary ogromnych kolczyków wykonanych dla sa-
mej siebie. Projektuję oryginalne, niepowtarzalne wzory kol-
czyków, wisiorów, bransoletek i dodatków. Żyję kolorami, or-
namentami, a inspiracje znajduję wszędzie – nawet w oczach 
moich klientek. Najbliższą mi techniką jest sutasz – to była mi-
łość od pierwszego wejrzenia, ale projektuję i wykonuję rów-
nież biżuterię z koralików i witrażu. Radość tworzenia po pro-
stu się we mnie pojawiła, ale mam ją też w genach. Już moja 
babcia nocami (jak ja) zdobiła sutaszem szyte, szydełkowa-
ne i robione przez siebie na drutach ubrania i dodatki. Moją 
drogą jest codzienna, wytrwała praca i ciągłe doskonalenie 
warsztatu. Zależy mi na perfekcyjnej jakości, dokładności i na 
tym, by moja biżuteria podkreślała osobowość noszących ją 
kobiet. Moje wzory publikowane były na łamach takich maga-
zynów jak: „Beading Polska”,  „Mollie Potrafi” czy „Twórcze 
Inspiracje”. W styczniu 2019 r. miałam przyjemność zaprezen-

tować sutaszową biżuterię i wystąpić na żywo w programie 
Dzień Dobry TVN!”

Cykl warsztatów obejmuje cztery spotkania 5, 12, 19 i 26 
lipca, w godz. 10.00 - 11.30 w Pałacu Jankowice. Zachęca-
my do wzięcia udziału w warsztatach, a później do prezentacji 
wykonanej biżuterii podczas październikowych V Pałacowych 
Targów Senioralnych.

Rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejściówek na warsz-
taty od 20. czerwca pod numerem telefonu: 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 in-
formacje dostępne na stronie: www.palacjankowice.pl

Warsztaty sutaszowej biżuterii dla Seniorów
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~ pałac jankowice

Z nadejściem tegorocznych wakacji zapraszamy do 
wzięcia udziału w nowym cyklu spotkań „Odkrywa-
MY”, podczas których będzie możliwość poznania fa-

scynującego świata nauki.
Pierwsze z nich – „Elektryka i elektryczność” – odbędzie 

się 10 lipca (niedziela) o godz. 13.00. W trakcie spotkania 
młodzi odkrywcy dowiedzą się jak zbudować samodzielnie 
prosty obwód elektryczny. Dzięki przeprowadzonym na zaję-
ciach eksperymentom elektromagnetycznym lepiej zrozumie-
ją podstawowe zasady fizyki.  Stymuluj ciekawość i kreatyw-
ność dziecka i zapisz je na nasze warsztaty. 

Kolejne spotkanie - „Jak zostać naukowcem” – 23 lipca 
(niedziela) o godz. 13.00, poświęcone będzie Ignacemu Łuka-
siewiczowi, ustanowionemu przez Sejm patronem roku 2022. 
Choć ten wybitny naukowiec kojarzony jest głównie z wynale-
zieniem lampy naftowej, to osoby związane z ochroną zdrowia 
z pewnością wiedzą, że był on także farmaceutą. Na zajęciach 
dzieci będą rozwiązywać zagadki konstrukcyjno-logiczne.   

Zajęcia w Pałacu Jankowice poprowadzi dobrze znany na-
szym młodym odkrywcom Robert Przybylski. Już nie może-
my się doczekać! Gwarantujemy jak zwykle dużo emocji, brak 
nudy i mnóstwo frajdy.

~PJ
Spotkania przeznaczone dla dzieci (8+); rezerwacja tele-

foniczna wejściówek na oba wydarzenia odpowiednio od 27 
czerwca i 11 lipca pod numerem telefonu: 61 10 10 400 (pon. 
– pt. w godz. 8.00 – 20.00, sob. – nd. w godz. 12.00 – 20.00). 
Procedura uczestnictwa w koncertach oraz szczegółowe infor-
macje dostępne na stronie: www.palacjankowice.pl.

Jeśli już ćwiczysz, albo od dawna 
marzysz o tym, by zacząć się ru-
szać przyjdź bo właśnie dla Ciebie 

w parku Jankowice ruszają wakacyjne 
zajęcia z jogi i nordic walking. 

Otwarte spotkania dają szansę spraw-
dzenia, czy joga i nordic walking jest 
właśnie dla nas, czy praca nad ciałem 
daje nam zadowolenie i satysfakcję. Joga 
to sposób na swego rodzaju świadomy 
relaks połączony z praktyką uważności 
– dotyczącej ciała, oddechu, a także my-
śli i emocji. Z kolei chodzenie z kijka-
mi to sport nie wymagający zbyt dużego 
obciążenia organizmu, a który angażuje 
wszystkie części naszego ciała. Ponie-
waż jogę i nordic walking może upra-
wiać każdy, dlatego Pałac Jankowice 
zaprasza i starszych i młodszych, a na-
wet najmłodszych z rodzicami. Uczest-
nicy zajęć jogi muszą przynieść ze sobą 
matę, a chodzący zabrać własne kijki. 

OdkrywaMY. Kolejna seria spotkań  
dla młodych miłośników nauki

Swobodne rozciąganie w parku, na polanie

Warto też zabrać butelkę wody i wygod-
ny, warstwowy strój.

Przez letnie miesiące zajęcia będą od-
bywać się co sobotę w parku, w godz. 
10.00 do 11.30. Zajęcia z jogi zaczyna-

my 25 czerwca, a już od 18 czerwca nor-
dic walking z instruktorem. 

 ~ PJ 
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Wielkimi krokami zbliża się 
najkrótsza noc w roku. 
Noc Świętojańska lub jak 

kto woli Noc Kupały, czy Sobótka... 
Tradycyjnie jej obchody odbędą się 
także w Pałacu Jankowice. Lato przy-
witamy pod nazwą Rodzinny Piknik 
Świętojankowy, a powitamy je oczy-
wiście tanecznym krokiem oraz bardzo 
muzycznie, a to za sprawą Dziecięce-
go Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego 
„Modraki”. Zespół Modraki pod prze-
wodnictwem Agnieszki Dolaty, swoim 
występem wprowadzi nas w ludowy 
klimat dnia 19 czerwca o godz. 16.00. 

Tradycja podpowiada nam, że 
w przeszłości w całej Europie ta naj-
krótsza w roku noc była porą różnych 
obrzędów, wróżb i czarów, letnich uro-
czystości zadusznych, porą najlepszą 
dla magicznych praktyk miłosnych, 
porą zgromadzeń i wesołych, nocnych 
zabaw. U nas zabaw nocnych tym ra-
zem nie będzie, ale niedziela to równie 
idealny czas na wesołe zgromadzenia 
i dynamiczne tańce, dlatego czeka nas 
folkowa potańcówka z Kapelą Towa-
rzyską.

Kapela Towarzyska to uderzająco 
energetyczna grupa pasjonatów folklo-
ru, którzy porwą wszystkich do wspól-
nej zabawy. Zagrają m.in. starodawne 
oberki, mazurki, polki, tanga, fokstro-
ty, walczyki czy autorskie ballady. Ka-
pela ta specjalizuje się w rozkręcaniu 
zabaw, więc idealnie wpisuje się w ten 
słowiańsko, ludowo, folkowy klimat 
wydarzenia. Będą tańce w korowodach 
grupach i w parach — od chodzonego 
poloneza po skoczne polki. Przy tak 
żarliwej i entuzjastycznej kapeli z pew-
nością zatrze się granica pomiędzy wy-
stępującymi a publicznością i wszyscy 
razem spotykamy się we wspólnej za-
bawie. 

W programie również nie zabraknie 
tradycyjnych już, międzypokolenio-
wych warsztatów plecenia wianków. 
Jednocześnie odbędą się także warszta-
ty robienia kadzideł z ziół.

W rodzinnym pikniku weźmie rów-
nież udział Sołectwo Jankowice. Na 
swoim stoisku z niewątpliwie poczę-
stuje Was przepyszną kawą i herbatą. 

Pałacowo na Ludowo

Jak to na piknik przystało, zachęcamy do zabrania ze sobą kocyków lub mat oraz 
innych akcesoriów piknikowych w akompaniamencie dobrego jedzenia, czyli Wa-
szych ulubionych przekąsek piknikowych.

Będzie zatem i folkowo i ludowo. Magicznie i kwiatowo. Być może któraś pan-
na tego dnia pochłonięta tańcem i zabawą, zrzuci wianek z głowy oraz znajdzie 
swoją miłość i uda się na nocny spacer po parku w poszukiwaniu magicznego 
kwiatu paproci?!... Za tę nocną część wydarzenia Pałac Jankowice nie bierze już 
odpowiedzialności.

Zapraszamy 19 czerwca godzina 16.00.

Program Wydarzenia :
16.00 - 17.00 Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego „Modraki”
17.00 - 19.00 Folkowa potańcówka z Kapelą Towarzyską
17.00 - 18.00 Warsztaty plecenia wianków 
17.00 - 18.00 Warsztaty robienia kadzideł z ziół 

~ A.S-F

Rezerwacja telefoniczna wejściówek na warsztaty plecenia wianków oraz na 
warsztaty robienia kadzideł od 13 czerwca 2022 r. 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.palacjan-
kowice.pl
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Zwykliśmy mówić, że czas szybko 
płynie, że nim się obejrzeliśmy 
mija kolejny rok, że dzieci szyb-

ko rosną. Niedawno rozpoczęliśmy rok 
szkolny, a już świętujemy jego zakoń-
czenie. 

Jednak dla dzieci ten czas nie mija 
tak szybko. W ciągu roku spędzone-
go w przedszkolu dzieci zdobyły dużo 
wiedzy i umiejętności. Gościliśmy 
w przedszkolu teatry, przedstawicieli 
ciekawych zawodów, zespoły muzycz-
ne. Realizowaliśmy programy dodatko-
we, wyjeżdżaliśmy na wycieczki i wy-
stawialiśmy przedstawienia. 

W ostatnim miesiącu dzieci z Chat-
ki Kubusia Puchatka nie traciły cza-
su. Z okazji majowych świąt państwo-
wych, dzieci uczyły się wierszy i pieśni 
patriotycznych. Następnie świętowały 
Dzień Unii Europejskiej, podczas któ-
rego zgłębiły wiedzę o Europie i kra-
jach Unii. 

Z okazji Dnia Mamy dzieci przygoto-
wały dla mam wspaniałe upominki. Gdy 
pogoda dopisała spotkaliśmy się z ma-
musiami w parku i nad Jeziorem Lusow-
skim, aby wspólnie spędzić czas i wziąć 
udział w biegu rodzinnym. Było zdrowo 
i sportowo. 

W Dniu Dziecka uśmiechy nie scho-
dziły nam z twarzy. Były sportowe za-
wody, kolorowanie pamiątkowych ko-
szulek, balony i malowanie buziek. 
Fantastyczna zabawa. 

Poza tymi wyjątkowymi dniami, dzie-
ci brały udział w koncertach Pro Sinfo-
niki w Domu Kultury. W przedszkolu 
podczas wizyty artystów w ramach Klu-
bu Małego Muzyka poznaliśmy tajniki 
powstawania filmu, sami w jednym za-
graliśmy. Pochłonęły nas zabawy senso-
ryczne, a także specjalne warsztaty, pod-
czas których wykonaliśmy jojo i figurki 
z masy solnej. W Tarnowie Podgórnym 
wszystkie grupy brały udział w lekcjach 
bibliotecznych, podczas których dzie-
ci poznały różne rodzaje książek: trój-
wymiarowe, ilustrowane, dla niewido-
mych. Dowiedziały się też, co to jest 
karta biblioteczna, czym biblioteka róż-
ni się od księgarni, mogły też obejrzeć 
krótki teatrzyk. Wszyscy poczuliśmy się 
zachęceni do czytania książek. 

W czerwcu odbyła się szczególna 
uroczystość – zakończenie roku przed-
szkolnego. Dzieci z Przedszkola Chatka 
Kubusia Puchatka wystawiły wyjątko-
we przedstawienie, był to pokaz umie-
jętności wokalnych, tanecznych, aktor-
skich, recytatorskich, doskonały trening 
pamięci językowej i ruchowej. Na dużej 
hali sportowej przedszkolacy wystąpili 
w bogatym programie, przygotowanym 
przez ciocie. Nie zabrakło koncertu fla-
żoletowego, gdyż w naszym przedszko-
lu dzieci uczą się gry na tym instrumen-
cie. Rodzice zasiadający na widowni, 
byli zachwyceni poziomem występu 
i swobodą dzieci. Wszystkie przedszko-
laki otrzymały pamiątkowe książki.

Spod naszych skrzydeł wychodzą 
absolwenci gotowi do podjęcia nauki 
w szkole. To był dobry rok. 

Zapraszamy do odwiedzania naszych 
stron na FB, gdzie można zapoznać się 
z ofertą przedszkola.

~ Przedszkole Chatka Puchatka

W Przedszkolu Na Zielonym Wzgórzu w Lusów-
ku odbył się konkurs recytatorski „Ekologia mą-
dre słowo”, w ramach projektu ekologicznego pt. 

„Podróż do eko-krainy z Żubrem Pompikiem”, którego ce-
lem było zbliżenie dziecka do świata przyrody poprzez po-
znawanie i nabywanie pozytywnego stosunku do świata ro-
ślin i zwierząt. Przedszkolaki dowiedziały się jak należy dbać 
o środowisko, w którym żyjemy, a także w jaki sposób pielę-
gnować obecną i przyszłą jakość życia na ziemi. 

Na zakończenie projektu dzieci we wszystkich kategoriach 
wiekowych zaprezentowały swoje umiejętności aktorskie, 
w konkursie recytatorskim „Ekologia mądre słowo”, którego 
celem była popularyzacja literatury dziecięcej i talentu recyta-
torskiego dzieci oraz kształtowanie wartości i poczucia troski 
o naszą planetę. 

Na zakończenie konkursu odbyło się uroczyste wręczenie 
dyplomów oraz nagród dla zwycięzców, a także pozostałych 
uczestników konkursu. Wszystkim serdecznie gratulujemy! 

~ Monika Pitak

Przedszkole Chatka Puchatka

To był rok...

Przedszkolu Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku

Ekologia – mądre słowo
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Jak na maj przystało, w Gniazdku w tym miesiącu „zmalowaliśmy” niejedną 
ukwieconą łąkę. W plenerze, tuż przed burzą, powstało najpierw nocne, ciemne 
tło namalowane przez grupę męską, a następnie, już pod dachem, dziewczyny 

tworzyły kwietne cuda. 
Maj był dla nas również miesiącem poszukiwań – tych dosłownych, zajęciowych, 

a także tych podsumowujących pracę całoroczną. Czasem kiedy dzieci szukają 
odpowiedzi na pytania o podsumowanie całorocznej pracy: jak minął mi ten rok 
w Gniazdku? Ile dałem z siebie w czasie tegorocznych zajęć? Co mogłem zrobić 
inaczej? Co chciałbym zmienić w przyszłym roku?

Pod koniec maja, oprócz bardzo ważnego dla wszystkich Gniazdkowiczów Dnia 
Mamy, miało miejsce wydarzenie, które dzieciom utkwi w pamięci na długo. Za 
nami pierwsze w tym sezonie nocowanie w Gniazdku! I choć nie wszystkie Papugi 
(nazwa grupy) nie wróciły do domów dobrze wyspane, to pobyt udał się znakomicie. 
Dla wielu był to pierwszy samodzielny nocleg poza domem. Poranek umiliła całej 
grupie pidżamowa sesja jogi, która wprowadziła dzieci w świetny nastrój i pomogła 
rozruszać zaspane mięśnie.

25 maja w naszym przedszkolu odbył się festyn ro-
dzinny. Tego dnia na dzieci czekało mnóstwo 
atrakcji. W naszej placówce zapanowała radosna 

atmosfera zabawy. Były dmuchane zamki, bańki mydlane, ma-
lowanie twarzy, tatuaże, itp. Niemało wrażeń dostarczyła też 
straż pożarna. W tym dniu każdy miał okazję poczuć się, jak 
prawdziwy strażak, wejść do wozu i poznać strażacki sprzęt. 
Dzięki cudownej pogodzie frekwencja dopisała, dlatego 
dzieci mogły ten dzień spędzić ze swoją rodziną w ogrodzie 
przedszkolnym. Dzięki wielu atrakcją, zabawą, konkursom 
udało się wytworzyć niesamowitą dziecięcą radość, która 
na długo pozostanie w naszych wspomnieniach. Na festynie 
można było zakupić makaron z sosem, chleb ze smalcem 
i ogórkiem oraz słodkości. Zebraliśmy 2092 zł, cała kwota 
została przekazana na konto Rady Rodziców. Festyn był ide-

Świetlica socjo-terapeutyczne Gniazdko w Ceradzu Kościelnym

Łąki ukwiecone

Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Baranowie

Festyn rodzinny

Za nami również zapisy na zajęcia 
letnie, które w tym roku odbywają się 
w Gniazdku w formie trzech turnusów. 
Zacieramy już ręce na słoneczny lipiec!

~ Gniazdko

alną okazją do wzajemnej integracji rodziców oraz personelu 
przedszkola. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas!

~ Elżbieta Farbiszewska i Weronika Strugała

W roku szkolnym 2021/2022 Grupa Niebieska w naszym Przedszkolu Te-
nisówce bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Wy-
zwania Teodora, czyli o tym, jak pewien bocian o imieniu Teodor chciał 

zostać profesorem nauk przedszkolnych”. W tej odsłonie projektu zdobywamy 
sprawności: pomocnej dłoni, ratownika medycznego, małego chemika, detektywa, 
majsterkowicza, znawcy własnej miejscowości oraz podróżnika. 

Naszym celem w tej podróży jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju, rozwi-
janie samodzielności, kreatywności oraz twórczego myślenia u dzieci. Dbamy także 
o rozwijanie umiejętności współpracy, empatii wobec innych osób, czy staramy się 
kształtować postawy prospołeczne. W styczniu odbyliśmy detektywistyczną przygo-
dę. Poszukiwaliśmy miejsc występowania wody w przedszkolu i odkrywaliśmy jej 
tajemnice. Dzieci mogły w tym czasie poznać właściwości fizyczne wody, m.in. jej 
stan skupienia, barwę oraz zapach.

~ Dagmara Kiona

Przedszkole Tenisówka

Wyzwania Teodora



54    | sąsiadka~czytaj |  czerwiec 2022

~ edukacja

Tegoroczna uroczystość z okazji Dnia Mamy w klasie 1a 
była naprawdę wyjątkowa i to z kilku powodów. Przede 
wszystkim dlatego, że po długim czasie mogliśmy otwo-

rzyć drzwi naszej sali i zaprosić kochane mamy. Ponadto po do-
łączeniu do naszej klasy uczniów z Ukrainy to święto stanowiło 
doskonałą okazję do zapoznania się z inną kulturą i językiem. 
Zanim nadszedł czas uroczystości uczniowie bardzo intensyw-
nie pracowali, aby przygotować dla swoich mam przepiękne 
laurki oraz upominki. Jednak zwieńczeniem tego był wspaniały 
występ artystyczny. Każde dziecko z dużym przejęciem wyre-
cytowało wiersz. A śpiewanie piosenek zarówno w języku pol-
skim jak i ukraińskim oraz tańce do muzyki klasycznej doda-
ły uroczystości fantastycznego charakteru. Na koniec przyszedł 
czas na słodki poczęstunek i miłe rozmowy. 

~ Paulina Maćkowiak , Wychowawca klasy 1a

Klasa 3 z okazji Dnia Dziecka wyjechała na wspania-
łą całodniową wycieczkę do Zaurolandii. Mogliśmy 
podziwiać dinozaury w skali 1:1, słuchać z zacieka-

wieniem ciekawostek o tych wymarłych olbrzymach, które 
przybliżał nam pan przewodnik. Po obejrzeniu wszystkich 
eksponatów i pysznym obiedzie mogliśmy do woli korzystać 
z uroków parku rozrywki. Dzielnie przechodziliśmy park lino-
wy, pływaliśmy łódeczkami, zjeżdżaliśmy z ogromnych, dmu-
chanych zjeżdżalni i jeździliśmy kolejką. Był to niesamowicie 
udany wyjazd i wspaniały Dzień Dziecka!

~ Wychowawczyni kl.3

Szanowni Państwo, 
mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne!

w związku ze zbliżającym się jubileuszem 60-lecia Szko-
ły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgór-
nym zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich, którzy 
na przestrzeni lat, tworzyli historię i tradycję naszej gminnej 
szkoły, a także tych wszystkich, którzy aktualnie stanowią 
społeczność szkolną o współpracę w działaniach związanych 
z uroczystymi obchodami.

Mając świadomość bogactwa przeżyć, wspomnień i pamią-
tek gromadzonych w pamięci zbiorowej mieszkańców Gmi-
ny (absolwentów szkoły, kadry zarządzającej, administracji 
i obsługi) prosimy o udostępnienie zdjęć, pamiątek, rysunków, 
szkiców związanych z naszą szkołą. Wzbogacą one zaplano-
waną na uroczystość wystawę i będą materiałem źródłowym 
albumu o dziejach szkoły. Wiedząc jak znacząca jest nasza 
placówka w środowisku lokalnym liczymy na Państwa współ-
pracę i zapraszamy do podejmowania działań mających na 
celu uświetnienie wyjątkowego dnia jubileuszu szkoły.

Wszelkie udostępnione przez Państwa pamiątki zostaną za-
bezpieczone i oddane po zakończonych uroczystościach. Zdję-

cia i inne dokumenty będą zeskanowane w Sekretariacie szko-
ły i oddane właścicielom. Termin dostarczania – do 1 lipca.

Jednym z działań zaplanowanych w związku z obchoda-
mi święta szkoły jest także zagospodarowanie działki od uli-
cy Sportowej, znajdującej się na naszym terenie, na ogródek 
szkolny, który przeznaczony będzie zarówno na działalność 
dydaktyczną (letnie lekcje na świeżym powietrzu), jak i rekre-
acyjno-wypoczynkową dla wszystkich naszych uczniów: star-
szych i młodszych.

W tym celu zwracamy się do Państwa o pomoc w zagospo-
darowaniu przestrzeni. Zgodnie z tworzącą się wizualizacją, 
przy współpracy z architektem krajobrazu rodzicem z naszej 
szkoły – Anną Majorczyk do realizacji potrzebne będą: mała 
architektura ogrodowa (ławeczki, skrzynki do nasadzeń, doni-
ce, pergole itp.), rośliny, zioła, materiał wypełniający wyzna-
czoną przestrzeń (kora, kamyki), trawa z rolki. 

Deklaracje pomocy przy tworzeniu szkolnego ogródka moż-
na zgłaszać telefonicznie lub mailowo w sekretariacie szkoły 
lub u koordynatorów projektu: tel. 510 056 507, 61 814 64 
81, mailowo sekretariat@sp1tp.pl lub poprzez dziennik Librus 
do koordynatorów projektu: Marcin Kobos, Aldona Czubińska 
i Adriana Zawadzka-Til.

~ Organizatorzy

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórne

Zaproszenie do współudziału w obchodach 60-lecia szkoły

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Dzień Mamy
Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Zaurolandia
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W marcu Przedszkole na Zielonym Wzgórzu w Lu-
sówku dołączyło do akcji edukacyjno-pomocowej 
UNICEF „Wszystkie kolory świata”. Dzieci wraz 

z rodzicami zaangażowały się w projekt, szyjąc szmaciane la-
leczki. 

Celem projektu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzie-
ży postawy tolerancji i otwartości na inne kultury, uświado-
mienie im, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale 
także przyjemne. Zwieńczeniem akcji był bardzo radosny Ko-
lorowy Dzień, który odbył się w przedszkolu 10 marca oraz 
licytacja przygotowanych przez dzieci i rodziców lalek. Ze-
brane podczas niej środki zasiliły konto fundacji UNICEF. 

~ na

Przedszkole na Zielonym Wzgórzu w Lusówku

Wszystkie kolory świata

Tegoroczny Tydzień Bibliotek obfitował w naszej szkole 
w wiele ciekawych wydarzeń. Uczniowie klas pierw-
szych wzięli udział w „Podchodach Małych Detekty-

wów”. Wcześniej poznali przygody Lassego i Mai, głównych 
bohaterów uwielbianej przez dzieci serii książek „Biuro De-
tektywistyczne Lassego i Mai”. W czasie wspólnej zabawy 
musieli odnaleźć i rozwiązać szereg zadań, które doprowadzi-
ły ich do skradzionego skarbu. Zagadki były oczywiście zwią-
zane z przeczytanymi książkami. Wszyscy sobie wspaniale 
poradzili, chociaż zadania były niełatwe i dobrze ukryte. Ale 
ile radości sprawiło odnalezienie królewskiej korony!

Z okazji święta bibliotek została przygotowana Fotobudka. 
Wszyscy mogli zrobić zdjęcie i wcielić się w postać  ulubione-
go bohatera czytelników – Harry’ego Pottera. Odbył się rów-
nież konkurs „Moje życie w komiksie”. Uczniowie wykazali 
się ogromną inwencją twórczą i stworzyli bardzo ciekawe pra-
ce, opowiadające o wydarzeniach z ich życia.

~ Joanna Pawłowska

Tuż przed majowymi świętami narodowymi odbył się 
konkurs polonistyczny pt. „Dumni z dziedzictwa na-
rodowego”. Uczniowie wyruszyli w niezwykłą podróż, 

w której towarzyszyli im polscy odkrywcy, wynalazcy, artyści, 
pisarze, kompozytorzy. Niektórzy znani na całym świecie, inni 
zapomniani. Uczestnicy dowiedzieli się między innymi, że 
Marian Rejewski złamał kod niemieckiej maszyny szyfrującej 
Enigma, Maria Skłodowska-Curie, dwukrotna laureatka Na-
grody Nobla, jako jedna z pierwszych kobiet we Francji uzy-
skała prawo jazdy na samochód, Józef Hofmann, kompozytor, 
ma na koncie wiele wynalazków – wycieraczki, spinacz biu-
rowy i amortyzatory samochodowe, a Jan Czochralski opraco-
wał metodę otrzymywania kryształów, która dziś umożliwia 

produkcję procesorów, gdy wylał miód na szklany blat i za-
uważył pod lupą dziwne, krystaliczne struktury. Dzieci wska-
zywały cechy idealnego uczonego, a także redagowały maile 
do redakcji czasopisma „Wielcy i Sławni”, w których informo-
wały o nowych osiągnięciach w dziedzinie nauki.

Konkurs gwarantował uczestnikom niezapomniane wraże-
nia i dobrą zabawę. Niech ta niesamowita przygoda będzie za-
chętą do sięgania po marzenia. Cierpliwość, wytrwałość i pot 
tworzą niepokonaną kombinację sukcesu. Najtrudniejsze jest 
zdecydowanie się na działanie. Reszta to już tylko kwestia wy-
trwałości.

~ Aleksandra Filipek

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Dumni z dziedzictwa narodowego

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Tydzień Bibliotek
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1 czerwca to data, na którą czekają wszyscy – świętują naj-
młodsi, ale i wielu dorosłych przypomina sobie o dziecię-
cych zabawach.

W tym roku spędziliśmy ten dzień w piknikowej atmosferze. 
Rozłożyliśmy koce i namioty na boisku szkolnym, przynie-
śliśmy przekąski, gry oraz rozpoczęliśmy zabawę. Na scenie 
prezentowaliśmy swoje talenty i hobby, obsypywaliśmy się 
kolorowymi proszkami, braliśmy udział w rozgrywkach spor-
towych, a na sali gimnastycznej odbył się zacięty mecz siat-
kówki: uczniowie kontra nauczyciele. Nie zabrakło też lodów, 
które ufundowała nam wszystkim Rada Rodziców. 

Było barwnie, radośnie, beztrosko, pogoda dopisała bez 
zarzutu, a uśmiechy na naszych twarzach nie znikały ani na 
chwilę. 

W imieniu społeczności szkolnej. ~ J. Zwolak

Uczniowie naszej szkoły zostali wyróżnieni przez Wiel-
kopolskiego Kuratora Oświaty i odebrali z jego rąk 
dyplomy.

Szachy to też sport, dlatego z okazji Dni Sportu uczniowie z klas pierw-
szych przygotowali przedstawienie szachowe. Aktorzy wcielili się w bier-
ki szachowe i pokazali na planszy historię jaka wydarzyła się w Sza-

chogrodzie. Wojsko białych i czarnych rozegrało potyczkę szachową, która 
pomogła Królowi Siwobrodemu podjąć decyzję, kto zostanie jego następcą.

Przedstawienie poprzedzone zostało czarno - białym pokazem mody sza-
chowej. Mamy nadzieję, że taka forma spotkania z szachami zachęci wielu 
do gry w szachy. Opiekunowie klas pierwszych: 

~ M. Olearska, I. Hultajska, M. Kaczmarek

Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielko-
polskich w Tarnowie Podgórnym było gospodarzem 
i współorganizatorem Pierwszego Tarnowskiego Tur-

nieju Debat Oksfordzkich Dla Szkół Podstawowych z Gmi-
ny Tarnowo Podgórne. Mistrzem Debat została drużyna ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Tarnowie Podgórnym. Tytuł wi-
cemistrza przypadł w udziale fantastycznej grupie ze Szkoły 
Podstawowej w Baranowie. To właśnie w Baranowie uczy się 

Najlepszy Mówca Turnieju – Maksymilian Sommerrey. Trze-
cie miejsce powędrowało do debatantów z Lusówka. Szko-
ły z Ceradza Kościelnego, z Przeźmierowa i Dwójka z Tar-
nowa Podgórnego znalazły się poza podium, ale sędziowie 
z Fundacji Projekty Edukacyjne byli pod ogromnym wraże-
niem. To był niesamowity i pełen emocji dzień. Taki turniej 
to co najmniej 22 godziny warsztatów, ponad 90 uczestników 
i dziesiątki godzin przygotowań! Brawa dla wszystkich! To 
wydarzenie było zwieńczeniem współpracy z Fundacją Pro-
jekty Edukacyjne, które zapewniło uczestnikom merytoryczną 
opiekę i profesjonalne sędziowanie. Marszałkami debaty byli 
nasi licealiści, a wśród sędziów znaleźli się absolwenci nasze-
go Liceum, którzy swoją przygodę z debatowaniem kontynu-
ują na poziomie akademickim. Trzeba koniecznie wspomnieć 
o nauczycielach, którzy uwierzyli, że debaty oksfordzkie uczą 
współpracy w grupie, budowania argumentów i szacunku dla 
oponentów. Wielkie brawa ! Do zobaczenia!

~ Marzena Kasendra-Filipiak
Opiekun Szkolnego Koła Debat Oksfordzkich w Liceum TP

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Dzień Dziecka

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Żywe Szachy

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Nasi laureaci

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Podstawówki debatują w liceum

Lena Kaliszak i Natalia Dróżdż – zostały laureatkami Woje-
wódzkiego Konkursu Biologicznego, natomiast Maria Dudek 
- laureatką Wojewódzkiego Konkursu Wychowania Fizyczne-
go. Adam Wróbel został finalistą Wojewódzkiego Konkursu 
Wychowania Fizycznego. Jesteśmy dumni ze znakomitych 
wyników naszych uczniów i życzymy im dalszych sukcesów.

~ P. Błażejak
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Ciekawa i fascynująca przygoda z matematyką? Dla-
czego nie. Okazji ku temu w trakcie roku szkolnego 
uczniowie Tarnowskiej Dwójki mają wiele. Konkursy, 

projekty, inicjatywy klasowe, gry, zadania długoterminowe to 
tylko niektóre z działań wpisujących się w tę tematykę. 

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas czwartych za 
sprawą projektu „Matematyka wokół nas” przekonali się, że 
matematyka nie musi być ani trudna, ani nudna. Projekt ten 
był dedykowany wszystkim uczniom klas IV. Celem projek-
tu było pokazanie uczniom jak często matematyka zostaje 
wykorzystana w życiu codziennym. Prowadzącym zależało 
na rozbudzeniu u uczniów kreatywności, twórczego i logicz-
nego myślenia, wyobraźni oraz uświadomienie jak nieustan-
nie mamy do czynienia z zagadnieniami matematycznymi. 
Uczniowie pracując w grupach rozwijali umiejętność współ-
pracy, komunikowania się i wypracowywali kompromisy. Nasi 
czwartoklasiści wykazali się dużym zaangażowaniem tworząc 
ciekawe i oryginalne plakaty oraz prezentacje multimedial-
ne. W swoich pracach umieszczali zdjęcia, na których moż-
na było odnaleźć zagadnienia z różnych działów matematyki. 
Na plakatach znalazły się fotografie placów zabaw, znaków 
drogowych czy billboardów reklamowych. Ułamki dziesięt-
ne uczniowie znaleźli na paragonach, w gazetkach promocyj-
nych oraz na stacjach paliw. Uczniowie połączyli matematykę 
ze swoimi ulubionymi zajęciami sportowymi. Zauważyli, że 
przy skoku w dal mamy do czynienia z pomiarem odległości 
oraz zamianą jednostek, a podczas zawodów sportowych klu-
czowym elementem jest pomiar czasu. Jednak nie samą nauką 
człowiek żyje! Podczas wycieczki pomocna okazuje się zna-
jomość mapy i skali, a zagranicznym wyjazdom wakacyjnym 
towarzyszy wymiana waluty w kantorze. 

Uczniowie klas piątych z kolei, realizując projekt „Mate-
matyka na co dzień i od święta”, uczyli się planować zaku-
py przy zadanym budżecie. Bawiąc się rozwijali umiejętności 
związane z wykonywaniem działań na ułamkach dziesiętnych, 
dyskutowali i podejmowali decyzje, wreszcie wykorzystując 

matematyczne metody poszukiwali najlepszego rozwiązania 
problemu.

Efekty prac uczniów były zaprezentowane i dostępne dla ca-
łej społeczności szkolnej w formie wystawy podczas Święta 
Matematyki. Stanowiło ono podsumowanie tegorocznych 
działań matematycznych.

Matematyczne pasje i zainteresowania nasi uczniowie roz-
wijali biorąc również udział w licznych konkursach. W mate-
matycznym Kangurze Filip Spychała, uczeń kasy 7A otrzymał 
bardzo dobry wynik, a Jakub Czaplicki z klasy 2A oraz Alek-
sandra Obstalecka z klasy 5B zostali wyróżnieni. 

Wzorem lat poprzednich również w tym roku nasza szko-
ła wzięła udział w międzynarodowym konkursie Matematyka 
bez Granic. Ten adresowany do całych zespołów klasowych 
konkurs pokazuje zastosowania królowej nauk w życiu co-
dziennym, pozwala wykorzystać własną inicjatywę w rozwią-
zywaniu zadań oraz rozwija twórczą aktywność uczniów i za-
chęca do nauki języków obcych. W tegorocznej edycji nasza 
szkoła kolejny raz odniosła sukces i zajęła dwa zwycięskie 
miejsca! W kategorii klas piątych w regionie wielkopolskim 
klasa 5B zdobyła I miejsce, a klasa 5A – III miejsce. Gratulu-
jemy! Jesteśmy z Was dumni.

~ Anna Roszyk-Mikołajczak, Irmina Sankowska

Wielu uczniów naszej szkoły bierze udział w konkur-
sach z najróżniejszych dziedzin nauki. W tym mie-
siącu dwóch uczniów odniosło sukcesy w pozasz-

kolnych konkursach.
Jędrzej Goroński, uczeń klasy trzeciej, zdobył wyróżnie-

nie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kan-
gur. Konkurs ten został po raz pierwszy zorganizowany w Eu-
ropie w 1990 r. i w chwili obecnej jest najbardziej masową 
imprezą matematyczną na świecie.

Jan Gawelski, uczeń klasy piątej, został laureatem I miejsca 
w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodnich Świetlik. No-
watorska formuła, polegająca na przeprowadzaniu doświad-
czeń uświadamia dzieciom, że wszystko co dzieje się w na-

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórne 

Matematyka? Dla nas bez granic!

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Sukcesy naszych uczniów!

turze, w domu, szkole, w środowisku najbliższym każdemu 
dziecku, da się wyjaśnić w sposób naukowy. 

Gratulujemy naszym laureatom. Życzymy dalszych sukce-
sów. ~ MG
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Nauka języków obcych to dla jed-
nych pasja, odkrywanie świata 
i poszerzanie własnych hory-

zontów, a dla innych niełatwy obowią-
zek. Jednak chyba nikogo nie trzeba 
przekonywać, że znajomość języków 
obcych jest dziś niezbędna.

W ramach Tygodnia Języków Ob-
cych, który odbywał się w Zespole 
Szkół Technicznych w dniach 30.05 
– 3.06.2022 r., uczniowie mieli wiele 
okazji, by zdobyć nowe wiadomości, 
a jednocześnie pochwalić się już posia-
danymi kompetencjami językowymi. 

Wśród przygotowanych przez na-
uczycieli aktywności każdy mógł zna-
leźć coś dla siebie. Eksperci z zakresu 
czasów, trybów, przyimków, zaimków 
itp. walczyli o tytuł Szkolnego Mistrza 
Gramatyki Języka Angielskiego. Znaw-
cy słownictwa z języka niemieckiego 
zmierzyli się z krzyżówkami oraz rywa-
lizowali ze sobą w czasie gry w Państwa 
– Miasta. Ci, którzy potrafią połączyć 
umiejętności językowe z talentem 
plastycznym, przygotowywali plakaty 
lub makiety przedstawiające atrakcje tu-

rystyczne krajów angielskiego lub nie-
mieckiego obszaru językowego. Wiedzą 
o krajach, w których mówi się w języ-
ku angielskim i w języku niemieckim, 
można było wykazać się w czasie qu-
izów i konkursów krajoznawczych.

Jednak szczególnym zainteresowa-
niem cieszyła się możliwość degustacji 
angielskiego przysmaku o nazwie Mar-
mite. Cóż to takiego? Marmite jest ciem-
ną pastą z drożdży piwowarskich, która 
powstaje jako produkt uboczny w pro-
cesie warzenia piwa. Specjał istnieje 
na rynku od ponad 100 lat i jest nieod-
łącznym elementem kultury brytyjskiej. 
Zgodnie z oficjalnym hasłem reklamo-
wym produktu „pokochasz lub zniena-
widzisz” pasta ma w Wielkiej Brytanii 
swoich wiernych fanów, ale są też lu-
dzie, którzy omijają ją szerokim łukiem. 
Jak było u nas w szkole? Dokładnie tak 
samo – niektórzy nie byli w stanie zjeść 
kanapki z Marmite, ale znaleźli się też 
tacy, których smak pasty niebywale za-
chwycił. 

Pierwszy w historii naszej szkoły Ty-
dzień Języków Obcych już za nami. 

Przed nami wakacje, w czasie których 
wielu z nas będzie miało okazję zebrać 
nowe doświadczenia i sprawdzić swoje 
umiejętności językowe w różnych za-
kątkach świata. Pamiętajcie: gdziekol-
wiek będziecie – rozmawiajcie z ludźmi 
oraz miejcie oczy i uszy otwarte! 

~ BG, ARK 

Szkoła Podstawowa w Lusówku

Tydzień Europejski

Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym

Językowe smaki i smaczki

W dniach 9-13  maja obchodziliśmy w naszej szko-
le Tydzień Europejski.  Zespół językowy co roku 
przygotowuje konkursy, zadania i inne aktywności, 

pozwalające uczniom na zapoznanie się z kulturą krajów eu-
ropejskich. 

Klasy I- III podczas lekcji języka angielskiego ochoczo na-
rysowały mapy krajów Europy, które ozdobiły drzwi klas. 
Przedstawiciele samorządów klasowych 4-8  zaproponowali 
i samodzielnie przygotowali zadania dla swoich rówieśników. 
Jednym z nich było stworzenie quizu muzycznego z serii „Jaka 
to melodia”, a w nim znane utwory wykonawców z Europy.

W holu szkoły zawisły kolorowe plakaty, przybliżające 
uczniom stolice europejskie, charakterystyczne miejsca, fla-
gi, symbole. Tegoroczni absolwenci postanowili zatańczyć 
podczas przerwy belgijkę, macarenę i poloneza. Pokaz tańca 
wzbudził spore zainteresowanie wśród młodszych uczniów.

Prawdziwą niespodzianką okazały się odwiedziny Roya, 
studenta z Hiszpanii, przebywającego obecnie w Poznaniu 
w ramach projektu Erasmus. Pokazał nam świetną prezenta-
cję nt. festiwali hiszpańskich, które następnie uczniowie klas 
ósmych, w ramach konkurencji – naśladowali swoimi ciałami. 
Nasz gość porozumiewał się w języku angielskim, a ucznio-
wie najstarszych klas wykorzystali okazję do nabywania płyn-
ności w posługiwaniu się tym językiem.

Chętni uczniowie z klas siódmych mieli okazję uczestniczyć 
w międzynarodowej lekcji online w ramach projektu „Nice to 
e- meet you”. Rozwiązywali quizy i rozmawiali o planach wa-
kacyjnych.

Choć wydaje się, że posiadamy już sporą wiedzę na temat 
krajów Europy, to okazuje się, że  przed nami jeszcze sporo do 
odkrycia. I to jest fajne, ponieważ lubimy i chcemy się uczyć !

~ M.M.
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Pierwszy raz w siodle usiadła 6 lat temu. Dzisiaj ma ich 
13. 

Julianna Przybyła, młoda zawodniczka pochodząca 
z Baranowa, od początku swojej przygody z jeździectwem 
na co trenuje pod czujnym okiem swojego dziadka Irene-
usza, a jej największą przyjaciółką jest 26-letnia Francheska. 
To właśnie na niej rok temu Julianna wystartowała w swoich 
pierwszych zawodach. Dla zawodniczki LKS Cwał Poznań 
obiekt Hipodromu Wola stał się drugim domem. Spędza na 
nim kilkadziesiąt godzin przez 6 dni w tygodniu. Drugim ko-
niem, na którym trenuje i startuje, jest Foton, dziewięcioletni 
syn Franchi. Młoda zawodniczka uczy się zarówno ujeżdżania 
jak i skoków przez przeszkody. Julianna nie rozpatruje tych 
dyscyplin pod katem trudniejsza – łatwiejsza. W pierwszej 
szlifuje przejścia, sylwetkę konia i ustawienia. Ujeżdżanie na 
czworoboku wymaga, precyzji i cierpliwości, której Julia ma 
nieskończone zasoby. Ta cecha charakteru bardzo przydaje się 
jej w pracy z Francheską, która pomimo swojego wieku jest 
bardzo temperamentna i żywiołowa. 

W dotychczasowych startach na tej klaczy, zawodniczka 
zdobyła srebrny medal w tym roku i brąz w ubiegłym na Halo-
wych Mistrzostwach Polski kat. dzieci – 14 lat, zajęła trzecie 
miejsce na mistrzostwach Polski dużych koni w ujeżdżeniu 
kat. dzieci, zdobyła złoto w towarzyskich zawodach w kon-
kursie L2 na Hipodromie Wola oraz odnotowała pierwsze 
zwycięstwo w ujeżdżeniu w konkursie z programem L3. Licz-
ne sukcesy Julianny zaowocowały nominowaniem jej przez 
Wielkopolski Związek Jeździecki do wojewódzkiej kadry ju-
niorów młodszych na 2022 r. W swoim dorobku Julianna ma 
także debiut w międzynarodowych zawodach konnych, który 

odbyły się dwa miesiące temu w Zakrzowie. Start w tych za-
wodach okazał się pechowy. Po udanym występie pierwszego 
dnia, następnego Franchi przygryzła sobie język, pojawiła się 
minimalna ilość krwi, przez którą para musiała zostać wyklu-
czona z dalszej rywalizacji. Dobry występ Julianny został za-
uważony przez trenera kadry narodowej, który zaproponował 
jej przyszłe szkolenie i udział w kolejnych międzynarodowych 
zawodach. Odbyły się one pod koniec maja w Budapeszcie. 
Zawodniczka wzięła w nich udział startując na Fotonie, z któ-
rym wcześniej zdobyła m.in. srebrny medal Halowych MP 
w kat. młodzik – 12 lat. 

Zachęcam do obserwowania profilu Julianny na Instagramie 
– @franchesca.dressage.horse

~ Ania Lis

Kolejny worek medali przywieźli do Tarnowa Podgór-
nego juniorzy i młodzieżowcy z Klubu Kolarskiego 
Tarnovia. 4 zdobyli na torze podczas młodzieżowych 

mistrzostw Polski, a 2 w III serii Pucharu Polski w kolar-
stwie szosowym. Torowe zmagania odbyły się 21 i 22 maja na 
pruszkowskim welodromie. W sobotę dwa srebrne krążki zdo-
była drużyna startująca w sprincie i na dochodzenie. 

W pierwszym składzie drużyny medal wywalczyli: Karol 
Bochenek, Julian Kot i Radosław Frątczak, a w drugim: Ju-
lian, Radek, Konrad Trzęsowski, Szymon Potasznik i Piotr 
Maślak. Tego samego dnia w Dobromierzu wystartowała III 
seria Pucharu Polski w kolarstwie szosowym. Pierwszego dnia 
zmagań złoty medal w jeździe indywidualnej na czas kat. ju-
nior wywalczył Maciej Banaszak. W niedzielę na torze w kon-
kurencji omnium srebro zdobył Piotr. Wysokie szóste miejsce 
w sprincie zajął Konrad oraz siódme Karol. Kolejny pucha-
rowy dzień w wyścigu ze startu wspólnego kat. juniorka za-
kończył się zdobyciem brązowego medalu przez Otylię Zagór-
ską. Ostatniego dnia na torze złoto zdobyli Radosław Frątczak 
i Piotr Maślak.

~ Ania Lis
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Jeździecka pasja

Powiększają medalowy dorobek
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Komplet medali ogólnopolskiego etapowego „Małego 
Grand Prix Pomorza Zachodniego” wywalczyli mło-
dzi kolarze z KK Tarnovia Tarnowo Podgórne. 

W ostatni majowy weekend podopieczni Konrada Olejni-
czaka ścigali się w Motańcu. W pierwszym etapie GP srebr-
ny medale wywalczyły młodziczki. Srebrny zdobyła Ga-
briela Nowakowska, a brązowy Zofia Hibner. Ósme miejsce 
na dystansie 32 km zajęła ich klubowa koleżanka Oliwia 
Mikołajczak. W kat. młodzik, którzy ścigali się na trasie 
liczącej 43 km, piąty na mecie zameldował się Filip Bud-
ny. Najlepszym żakiem na dystansie 21 km został Leon Jani-
kowski, który zajął czwarte miejsce. Trzynasty na mecie był 
Antoni Grad, a 21. Arkady Pilc.

Drugi etap upłynął pod znakiem rywalizacji w jeździe in-
dywidualnej na czas. Tę konkurencję Zosia ukończyła na 
czwartym miejscu, oczko niżej uplasowała się Gabrysia, 
a Oliwia była 10. Filip na dystansie 5 km zajął ósme miej-
sce. Wśród żaków trzecie miejsce zajął Leon, 14. Arkady 
i 18. Antek. Na ostatnim etapie zwycięstwo padło łupem 
Gabrysi Nowakowskiej. Czwarte miejsce w kat. młodzicz-
ka zajęła Zosia Hibner, a 10. Oliwia Mikołajczak. Filip 
Budny finiszował na piątym miejscu, a najmłodsi z Tarno-
vii kolejno na 7. – Leon Janikowski, 16. – Arkady Pilc i 17. 
– Antoni Grad.

Złoto, srebro, brąz

W klasyfikacji po 3. etapach w kat. młodzik Filip zajął 6. 
miejsce, a wśród młodziczek Gabrysia była 4., Zosia 5. i Oli-
wia – 9. Żacy zajęli kolejno miejsca: 3. – Leon, 14. – Antek 
i 15. Arkady. W klasyfikacji drużynowej młodziczek KK Tar-
novia zajęła pierwsze miejsce. ~ Ania Lis

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne
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Pod koniec maja dobiega końca ry-
walizacja w ramach „Czwartków 
lekkoatletycznych”. 

Przez prawie cały miesiąc młodzi 
sportowcy ze szkół podstawowych 
startowali w biegach na 60, 300, 600 lub 
1000 m, rzucie piłeczką palantową oraz 
skokach w dal i wzwyż.

W zawodach wzięła udział liczna 
grupa zawodników reprezentujących 
UKS Sprint Przeźmierowo. Spośród 
podopiecznych trenera Michała Bebe-
jewskiego najlepsze wyniki i awans 
do finału krajowego uzyskali: Marta 
Łaś w skoku wzwyż, Wojtek Przymus 
w rzucie piłeczką palantową, Helena 
Czerwińska i Oliwia Chadyniak w sko-
ku w dal, Adam Mączkowiak w biegu na 
60 m, Leon Mikołajczak w biegu na 300 
m oraz Emilia Hibner w biegu na 600m.

Brązowy trzy lata temu, a teraz srebrny mistrzostw świata w kręglarstwie 
klasycznym wywalczył Jakub Cwojdziński. Zawodnik grający na co dzień 
w barwach KS Alfa Vector Tarnowo Podgórne zdobył wicemistrzostwo ra-

zem z męską kadrą Polski U23. W finale kadrowicze zagrali 3624 kręgle. Złoty me-
dal zdobyli Niemcy, a brązowy Austriacy. Zawody rozgrywane były w terminie od 
17 do 22 maja w estońskiej Elvie. Dla Kuby jest to drugi medal z zawodów tej rangi. 
W 2019 r. wywalczył brąz w konkurencji tandemów na mistrzostwach świata U18. 
Poza nim Alfę w reprezentacji Polski reprezentowali Tomasz Masłowski (trener) 
i Krystian Kempa (kierownik). 

~ Ania Lis

Rodzeństwo Magdalena i Mateusz Świerczyńscy zakoń-
czyło sezon z drużynowymi tytułami mistrza i wice-
mistrza Lotto Ekstraliga Badmintona. Magda, która 

jest wychowanką UKS Baranowo, grającą obecnie w drużynie 
ABRM Warszawa, po zaciętym finałowym pojedynku z SKB 
Suwałki wywalczyła tytuł drużynowych wicemistrzyń Polski.

Z dwoma mistrzowskimi tytułami zakończył rozgrywki 
jej brat – Mateusz. Wychowanek UKS Orkan Przeźmiero-
wo z drużyną SKB Litpol-Malow Suwałki zdobył złoto Lotto 
Ekstraligi oraz tytuł drużynowego mistrza Czech z BK 1973 
Benátky nad Jizerou. Poza nimi w zakończonych rozgryw-
kach ekstraligi badmintona bardzo dobry wynik uzyskała dru-
żyna trenerki UKS Orkan Magdaleny Okupniak. KU AZS UM 
Łódź, w której gra, zajęła wysokie piąte miejsce.

~ Ania Lis

Sprint w finale

W klasyfikacji klubowej Sprint zajął 3. miejsce i w nagrodę otrzymał puchar. Finał 
odbędzie się w terminie 17-19 czerwca w Łodzi.

~ Ania Lis
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Wicemistrz świata

Wychowankowie na medal
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Trener Błażej Budziński zorganizował wyjście prowa-
dzonego przez siebie zespołu młodzika na ostatni mecz 
w sezonie Lecha Poznań z Zagłębiem Lubin, by wspól-

nie świętować zdobycie Mistrza Polski po ostatnim gwizdku. 
Ostatni tytuł mistrzowski Lech Poznań zdobył w 2015 roku, 
większość z zawodników miała wtedy 5 lat, a najmłodszy 3 
lata. Z pewnością to nie ostatnie wyjście zespołu na tego typu 
imprezę, trener planuje już następne

~ GKS Tarnovia
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.

28 maja odbyły się drugie międzynarodowe mistrzo-
stwa Polski BJJ, organizowane przez GKS Tarno-
vię wspólnie z klubem „Gameness”, które cieszyły 

się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród zawod-
ników jak i kibiców. W zawodach wzięło udział ponad 600 
zawodników i zawodniczek.  W mistrzostwach oprócz Pola-
ków wystartowali zawodnicy z Niemiec i Czech, a także gość 
specjalny Dni Gminy Tarnowo Podgórne – Grzegorz Hyży. 
Następne zawody GKS Tarnovia planujemy zorganizować 17 
września o nazwie TAGA 2, na które serdecznie zapraszamy.

Szczególne podziękowania należą się firmom: Gruntkow-
ski, Gusma, Budmar, EKG AutoSerwis, Body Chief, Kathay-
-Haster, Auto-Handel „Wysogotowo”, KOMPLET Polska, N-
-Professional a także Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Tarnowo 
Podgórne.

~ GKS Tarnovia
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Zespół GKS Tarnovia II w rundzie wiosennej może poszczycić się niezmiennie 
dobrą formą zawodników, o czym świadczą wyniki rozegranych spotkań. Po-
rażka, którą drużyna zaliczyła w drugiej kolejce w starciu z Sokołem Dusz-

niki, dodała zespołowi jeszcze więcej sił i determinacji w drodze po sukces i rozpo-
częła serię 8 zwycięstw z rzędu. Na trzy kolejki do zakończenia sezonu Tarnovia II 
posiada 7 punktową przewagę nad drugim zespołem, tak więc awans do klasy okrę-
gowej ma już na wyciągnięcie ręki.  ~ GKS Tarnovia

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Mistrz Polski ze wsparciem młodej Gieksy na trybunach!

II International Polish Championship  
BJJ GI & NO GI in Tarnowo Podgórne.

Awans w zasięgu ręki!

W pierwszych ENEA Młodzieżowych Mistrzostwach Wielkopolski 3x3, 
które odbyły się w ostatni weekend maja na obiekcie OSiR w Baranowie 
zagrało 87 drużyn. Przez dwa dni rozegrano 188 meczów w kat. U15, 

U17 i U23, które wyłoniły żeńskie i męskie drużyny awansujące do finałów mi-
strzostw Polski w koszykówce 3x3. W rywalizacji wystartowały trzy drużyny z Tar-
novii Basket Tarnowo Podgórne. Najlepiej spisali się chłopacy grający w kat. U23, 
którzy zajęli miejsca 4 i 5.

~ Ania Lis
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Basket 3x3 w Baranowie

~ sport
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IV Otwarte Mistrzostwa Wiel-
kopolski w Karate Trady-
cyjnym za nami. W niedzie-

lę, 15 maja, do Tarnowa Podgórnego 
zawitało 310 zawodników z 12 klubów 
z zachodniej i centralnej części Polski. 
Patronat Honorowy nad imprezą objął 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tade-
usz Czajka, a imprezę otworzył Dyrek-
tor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarno-
wie Podgórnym Radosław Szukała. 

Rywalizacja toczyła się na 4 plan-
szach w 55 konkurencjach, od przed-
szkolaków po oldbojów. Zawody odbyły 
się w szczycie przygotowań do najważ-
niejszych imprez roku jakimi będą Mi-
strzostwa Polski Juniorów Młodszych, 
Juniorów, Młodzieżowców i Seniorów 
– Bytom 06. 2022 oraz Ogólnopolski 
Puchar Dzieci w Karate Tradycyjnym – 
Łódź 06.2022. Widać było wysoki po-
ziom wyszkolenia zawodników, a rywa-

IV Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski  
w Karate Tradycyjnym

lizacja z najlepszymi stwarza warunki 
do rozwoju i samodoskonalenia.

W zawodach wystąpili również  repre-
zentanci UKS KT „Orzeł” Lusowo. Zło-
ty medal i puchar wywalczył Szymon 
Kurowiak w kihon. Srebra zdobyli Anna 
Piechocka w kihon, Gabriela Juszczak 
w kata, Antoni Frankowski w kumite. 
Brązowe medale zawisły na szyjach An-
toniego Frankowskiego w kata oraz Ma-
rii Barszcz w kumite. 

Tuż za podium na IV miejscu znaleź-
li się: Bartłomiej Czajkowski w kumite, 
Marcin Wojciechowski w kata, Borys 
Tyma w kumite, Waldemar Kulikow-
ski w kata, Aleksandra Karnabal w kata 
oraz Kuba Odunken w kata. 

Wszystkim zawodnikom gratulujemy 
udanych występów, szczególnie tym, 
którzy pierwszy raz wystąpili w tak du-
żych zawodach. Z pewnością już niedłu-
go to zaprocentuje. 

Podziękowania dla sponsorów oraz 
wolontariuszy za wsparcie  i zaangażo-
wanie naszych partnerom: Pałac Jaśmi-
nowy, Baltin Hotel & SPA, Drukmania, 
Gmina Tarnowo Podgórne, Ośrodek 
Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne.

~ UKS KT Orzeł

Projekt współfinansowany przez Gmi-
nę Tarnowo Podgórne 
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Tak jak zakładaliśmy miniony 
sezon przebiega pod znakiem 
wahania formy zespołu. Potra-

filiśmy wygrać z liderem tabeli, by 
po chwili zremisować z niżej notowa-
nym rywalem. W minionym miesiącu 
rozegraliśmy łącznie 5 spotkań, z któ-
rych zdobyliśmy 5 punktów, które 
zdecydowanie nie są satysfakcjonują-
ce. Przed nami jeszcze cztery mecze, 
w których zagramy o komplet punk-
tów. Z pewnością po sezonie zarówno 
w zespole, jak i w kadrze szkolenio-
wej dojdzie do niezbędnych zmian. 
Ostatnią kolejkę rozegramy na wy-
jeździe z Kotwicą Kórnik 25 czerwca 
o godzinie 17.00.   

Trener Sławomir Najtkowski wykonał 
świetną pracę przez ostatnie 3 sezony 
udowadniając to świetnymi wynikami, 
lecz to ten obecny wymagał najcięższej 
pracy, by wprowadzić nieznanych sobie 
wcześniej piłkarzy do szatni i scalić ich 
na tyle, by na boisku potrafili walczyć 
o 3 punkty w każdym meczu. Zarząd 

Sezon 2021/22 dla GKS Tarnovii dobiega końca

klubu jest niezmiernie wdzięczy za wykonanie tak trudnego zadania Trenerowi Naj-
tkowskiemu. 

Najbliższe mecze:
16 czerwca, godz. 12.00  CENTRA 1946 Ostrów Wlkp. – GKS TARNOVIA Tar-

nowo Podgórne
19 czerwca, godz. 17.00 GKS TARNOVIA Tarnowo Podgórne – KORONA Piaski
25 czerwca, godz. 17.00 Kotwica Kórnik – GKS TARNOVIA Tarnowo Podgórne

~ GKS Tarnovia
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

WZP.6721.7.2022
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w Sadach w re-
jonie ulic Lipowej, Za Motelem, Jeżynowej i Lusowskiej.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 
r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zawia-
damiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały 
Nr LIII/903/2022 z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do 
opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego dla obszarów w Sadach w rejonie ulic Lipowej, Za Mote-
lem, Jeżynowej i Lusowskiej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13, 
drogą telefoniczną (tel. 61-89-59-269) lub drogą elektroniczną wysy-
łając prośbę na adres: wzp@tarnowo-podgorne.pl. Informacje o prze-
biegu postępowania można również śledzić na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, 
pod adresem: http://bip2.tarnowo-podgorne.pl.

Wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie w Urzędzie 
Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Pod-
górne w terminie do dnia 18 lipca 2022 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.

WZP.6721.3.2016
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego w Sadach i Tarnowie Pod-
górnym po południowej stronie drogi krajowej nr 92.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2022 r. poz. 503) 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 2022 r. 1029) zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego w Sadach i Tarnowie Podgórnym po 
południowej stronie drogi krajowej nr 92 wraz z prognozą oddziały-
wania na środowisko w dniach od 6 lipca 2022 r. do 27 lipca 2022 r.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie pla-
nu miejscowego, odbędzie się w dniu 25 lipca 2022 r. o godz.15:00.

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

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 
sierpnia 2022 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.



czerwiec 2022 | sąsiadka~czytaj |    65

~ sport

W sobotę, 11 czerwca, odbyła się ósma edycja Triath-
lonu Lwa w Lusowie. Na dwóch dystansach – 1/8 
oraz 1/4 rywalizowało łącznie blisko 400 zawod-

ników. Swoje zawody miały także dzieciaki i młodzież oraz 
podopieczni Stowarzyszenia TARSON z Tarnowa Podgórne-
go, dla których zorganizowano Aquathlon. Impreza odbyła się 
w dobrych warunkach, choć zawodnicy podkreślali, że tempe-
ratura dała im się we znaki. Z kolei w niedzielę, 12 czerwca, 
odbyła się druga edycja Swimrun Lwa. Do Lusowa przyjecha-
ło kilkadziesiąt pełnych pasji osób, które pokonały ok. 10-ki-
lometrową biegowo-pływacką trasę.

Triathlon Lwa
Lusowo jest gospodarzem Triathlonu Lwa od 2014 r. Po 

raz drugi w rywalizacji na dystansie 1/4 Triathlonu Lwa (950 
m pływania, 45 km jazdy na rowerze i 10,5 km biegu) wziął 
udział znakomity triathlonista Igor Siódmiak, który nie miał 
sobie równych. – Co prawda nie poprawiłem wyniku sprzed 
roku, ale biorąc pod uwagę, że jestem po chorobie, to mogę 
być zadowolony. W wodzie płynąłem na drugim miejscu, z 
jeziora wyszedłem w zasadzie razem z moim największym ry-
walem dzisiejszego dnia, ale już na rowerze zostałem sam i z 
bezpieczną przewagą dotarłem do strefy zmian, a następnie 
do mety. Dzisiaj warunki były szczególnie trudne na bieganiu, 
bo temperatura doskwierała. Przed rokiem w trakcie zawodów 
była ulewa, ale już podczas etapu biegowego, warunki sprzy-
jały, co w moim przypadku oznaczało mój rekordowy czas na 
bieganiu. Dzisiaj tak szybko nie było, ale też nie spodziewa-
łem się rekordów - mówił na mecie zwycięzca. Wynik Igora 
Siódmiaka to 1:57:54. Drugie miejsce zajął Wiktor Eliasz – 
2:04:08. Trzeci był Norbert Wojciechowski - 2:09:50. W ry-
walizacji kobiet zwyciężyła Martyna Witecka – 2:26:01. Dru-
gą lokatę wywalczyła Kinga Zujko – 2:29:25. A jako trzecia 
do mety dotarła Marta Chojnacka – 2:37:24. 

Zawody na dystansie 1/8 (475 m pływania, 22,5 km jazdy na 
rowerze i 5,2 km biegu) wygrał Robert Czysz z czasem 59:10, 
drugie miejsce zajął Filip Glapa - 1:01:53, a trzeci był Jakub 
Juskowiak - 1:02:32. Najszybszą z kobiet okazała się Natalia 
Krawczyk, z czasem 1:07:24.– Był to mój debiut w Triathlo-
nie Lwa. Podobało mi się, ale muszę przyznać, że zaskoczyła 
mnie pagórkowata trasa biegowa. Specjalizuję się w krótkich 
dystansach, więc był to dla mnie istotny start, jak każdy inny. 
Zawody to zawody – zawsze startuję na poważnie – zaznaczy-
ła zawodniczka z Kalisza. Drugie miejsce zajęła Aleksandra 
Ferchmin (1:08:21), a trzecia była Paula Janicka (1:12:22).

Tegoroczna edycja Triathlonu Lwa po raz trzeci odbyła się 
w formule rolling-start (start ze stref czasowych, w kilkuoso-
bowych grupach), co istotnie wpływa na komfort pierwszej 
triathlonowej konkurencji. Natomiast na etapie rowerowym 
pilotem na motocyklu był Wójt Tadeusz Czajka.

Warto wspomnieć o dodatkowej inicjatywie – Aquathlonie dla 
osób niepełnosprawnych, w którym startowali podopieczni Sto-
warzyszenia TARSON z Tarnowa Podgórnego. Sześciu wspania-
łych sportowców pokazało, że chcieć to móc, a ograniczenia są 
tylko w głowie! Co więcej – po raz pierwszy podopieczni Stowa-
rzyszenia wzięli udział także w rywalizacji triathlonowej!

Swimrun Lwa
Triathlonowe emocje nie były jedynym wydarzeniem week-

endu w Lusowie. W niedzielę, 12 czerwca odbyła się druga 
edycja Swimrun Lwa. To konkurencja łącząca bieg przełajowy 
z pływaniem. Łączny dystans, jaki mieli do pokonania zawod-
nicy to blisko 10 km, z czego niespełna 8 km stanowiło biega-
nie, a 2 km – pływanie w Jeziorze Lusowskim. 

Jako pierwszy do mety dotarł – podobnie, jak przed rokiem – 
Grzegorz Monczak (czas 1:06:46). Drugie miejsce zajął Mak-
sym Rupieta (1:07:30), a trzeci był Robert Filipiak (1:09:06). 
W rywalizacji kobiet zwyciężyła Agnieszka Lorenc (wynik 
1:11:55). – Startuję w swimrunie dopiero drugi sezon. Trenuję 
tyle, na ile pozwalają mi obowiązki, m.in. opieka nad dwójką 
dzieci. Swimrunem zainspirowałam się kilka lat temu dzięki 
mojej dzisiejszej rywalce i jej mężowi – Agnieszce i Olkowi 
Senkom, którzy propagują tę konkurencję w Polsce – mówiła 
po zawodach najszybsza z kobiet.

Drugą zawodniczką na mecie była Agnieszka Kruszewska-
-Senk (1:14:50), a trzecie miejsce wywalczyła Małgorzata 
Bołtuć (1:22:56). Organizatorem imprezy jest Fundacja Bieg 
Lwa. Więcej informacji oraz wyniki znajdują się na stronie 
www.triathlonlwa.pl. ~ Justyna Grzywaczewska

Wydarzenia współfinansuje Gmina Tarnowo Podgórne.

Triathlon i Swimrun Lwa 2022 za nami!
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Przy bardzo chimerycznych warunkach pogodowych, 
ale w doskonałej atmosferze, odbył się Bieg Lwa, czy-
li półmaraton w Tarnowie Podgórnym. Impreza wycze-

kiwana była zarówno przez zawodników jak i organizatorów, 
którzy dołożyli wszelkich starań, aby po trzyletniej przerwie 
wszystko wróciło do normy. A poprzeczka od pierwszej edycji 
imprezy 10 lat temu zawieszona była wysoko. Bieg Lwa wró-
cił ze znanym sobie rozmachem, w formie co najmniej tak do-
brej jak podczas ostatnio przeprowadzonej imprezy.

Bieg Lwa, który jest wielowymiarową imprezą łączą-
cą sport, rozrywkę i kulturę po raz pierwszy zorganizowano 
w 2012 r. Od tego momentu stał się wizytówką Tarnowa Pod-
górnego. Zasłynął z gościnności, gorącego dopingu mieszkań-
ców, rywalizacji czołowych polskich zawodników, ale i towa-
rzyszących atrakcji. Przebogate expo z licznymi atrakcjami 
i koncert muzyczny ściągały na kompleks stadionu Tarnovii 
nie tylko biegaczy. Kiedy w 2020 r. rynek biegowy został za-
mknięty, a rok później sytuacja była wciąż niepewna, organi-
zatorzy zapowiedzieli – jeśli wrócimy to musi być to powrót 
pełnowartościowy, do formy, którą biegacze poznali w po-
przednich edycjach. Żadnych półśrodków, okrojonego progra-
mu, czy przenoszenia biegu z ulic Tarnowa na leśne ścieżki.

W sobotę, 21 maja, uczestnicy otrzymali to, do czego Tarno-
wo Podgórne przyzwyczaiło ich w poprzednich latach. Jakość, 
doskonałą zabawę i możliwość realizacji sportowych celów. 

Piątek poprzedzający wydarzenie był ciepłym, słonecznym 
dniem. Jednak już w nocy pogoda uległa diametralnej zmia-
nie. Padający deszcz i silne porywy wiatru utrudniały prace 
organizacyjne, ale ostatecznie aura ustabilizowała się na tyle 
znośnym poziomie, że nie stanowiła przeszkody. W godzinach 
porannych do boju ruszyły dzieci i młodzież. W sześciu kate-
goriach wiekowych, na dystansach od 100 do 1500 m rywali-
zowało ponad 800 adeptów biegania! Wszystko to przy gorą-
cym dopingu zapełnionej po brzegi trybuny głównej stadionu 
Tarnovii. Młodzi biegacze otrzymywali medale zaprojektowa-
ne przez jedną z uczestniczek. Tradycją stało się wręczanie 
trofeów, których grafika tworzona jest wcześniej przez dzieci. 

Kolejnych, sportowych emocji dostarczyła część lekkoatle-
tyczna, w ramach której rozgrywano sztafety! W biegach roz-
stawnych 4x400 m ścigali się dorośli amatorzy i uczniowie 
okolicznych szkół. Tradycyjnie walkę w trzyosobowych skła-
dach toczyli uczestnicy sztafety pokoleń. Pałeczkę w rodzin-
nych zespołach podawali sobie członkowie trzech kolejnych 
pokoleń, od najstarszych do najmłodszych. W międzyczasie 
na bieżni zaprezentowali się również podopieczni Tarnow-
skiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Tarson, wal-
czący nie tylko z czasem i dystansem…

Emocje rosły, a kulminacja miała nastąpić o 20.00. Dwie 
godziny wcześniej na starcie ustawiło się 840 zawodników do 
biegu Pogoń za Lwem, liczącego 10 km. Mimo że w tym roku 
organizatorzy nie kompletowali elity biegu, w czołówce ści-
gało się wielu zawodników znanych z obecności na podium 
wielu imprez krajowych. Od początku na prowadzeniu znala-
zła się dwójka – Ukrainiec Dmytro Didovodyuk i Polak Seba-
stian Nowicki, mistrz Polski U23 w biegu na 10 000 m sprzed 
6 lat. Żaden z nich nie odpuszczał, dopiero na końcówce lep-
szym okazał się Dmytro przecinając taśmę w 30:54. Dzie-
więć sekund później metę minął Sebastian (31:03), a miejsce 
na najniższym stopniu podium przypadło Marcinowi Kęse-
mu (32:01). Wśród pań z trasą najszybciej uporała się żona 
zwycięzcy, Olesja Didovodyuk triumfując w 36:54. Niespełna 
pół minuty po niej wbiegała Aleksandra Andruszków (37:18), 
a trzecia finiszowała Agata Kaczmarek (38:56).

W trakcie biegu na scenie głównej, tuż przy finiszowej pro-
stej prowadzącej do mety, pojawili się członkowie zespo-

9 Bieg Lwa 
– piękny powrót w Tarnowie Podgórnym!
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łu Farben Lehre! Supergrupa muzyczna dała potężną dawkę 
energii w rytmie punk rocka z elementami reggae. Wokalista 
Wojtek Wojda między kolejnymi utworami raczył publiczność 
ciekawostkami nie tylko muzycznymi, ale nawiązywał bardzo 
często do wątków, które są zbiorem wspólnym dla świata sztu-
ki i sportu.

Tuż przed godziną 20 głos zabrał Wójt Tadeusz Czajka. 
Ubrany w strój sportowy sam chwilę później stanął na starcie 
w gronie 820 biegaczy. Punktualnie o 20.00 rozległ się huk 
z armaty będący sygnałem do 9 Biegu Lwa! Tłum zawodni-
ków ruszył na trasę przy aplauzie publiczności złożonej głów-
nie z gościnnych mieszkańców. Od początku ton rywaliza-
cji nadawał Kenijczyk Boniface Nduva. 38-latek od 2008 r. 
startuje w Polsce i deklaruje duże przywiązanie do naszego 
kraju. W ubiegłych latach trzykrotnie startował w Biegu Lwa 
zajmując 3, 5 i 7 miejsce. Tym razem okazał się najlepszy. 
W wieczornej aurze, blasku kolorowych reflektorów i gorą-
cym dopingu publiczności finiszował na stadionie osiągając 
metę w 1:10:34. Drugie miejsce zajął Filip Jańczak (1:11:54), 
a trzecie Bartosz Romaniuk (1:15:13). Wśród pań najszybciej 
do mety dotarła Monika Brzozowska (1:18:39) z dużą przewa-
gą nad drugą Dorotą Lutomską (1:18:09) i trzecią Sonią Ro-
zumkiewicz (1:29:15).

W trakcie rywalizacji energię ze sceny wysyłali biegaczom 
po raz kolejny Farben Lehre.– Jesteśmy 36 lat na scenie dlate-
go, że niesie nas pasja i miłość do muzyki. Tak jak organizato-
rów Biegu Lwa, bo nie mam wątpliwości, że jest to wydarzenie 
robione właśnie z pasją – powiedział Wojtek Wojda.

Każdy kto był tego dnia na stadionie w Tarnowie Podgór-
nym nie ma na pewno wątpliwości co do powyższych słów. 

Lew wrócił w swoim najlepszym wcieleniu! Uzasadnione 
obawy o frekwencję okazały się niepotrzebne. Porównując 
liczbę biegaczy na linii mety ze średnią z ostatnich trzech ro-
zegranych edycji trzeba przyznać, że odrodzenie po 3 latach 
przerwy wypadło bardzo dobrze. Wspomniana średnia w pół-
maratonie to 1089 zawodników, a w niedzielę było ich na me-
cie 822. Natomiast doskonale było w biegu na 10 km, gdzie 
średnia to 709 biegaczy, a w tym roku meta przyjęła aż 839! 
Wynik biegu Pogoń za Lwem jest drugim w dziesięcioletniej 
historii Biegu Lwa!

Z niecierpliwością czekamy na dziesiąty, jubileuszowy Bieg 
Lwa w przyszłym roku!

~ Bieglwa
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

~ sport

WZP.6721.10.2021
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Olszy-
nowej w Wysogotowie.

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 październi-
ka 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 2373) 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. 
Olszynowej w Wysogotowie wraz z prognozą oddziaływania na śro-
dowisko w dniach od 4 lipca 2022r. do 25 lipca 2022r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu lub drogą elektroniczną, po uprzednim 
wysłaniu prośby na adres: wzp@tarnowo-podgorne.pl oraz na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarno-
wo Podgórne, pod adresem: http://bip2.tarnowo-podgorne.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego, odbędzie się w dniu 18 lipca 2022r. w siedzibie 
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiąza-
niami odbędzie się za pomocą środków porozumiewania się na od-
ległość z 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 dysku-
sji będzie możliwy za pomocą przeglądarki internetowej – szczegó-
łowy link do dyskusji zostanie zamieszczony w BIP Gminy Tarnowo 
Podgórne w zakładce „Planowanie przestrzenne / Ogłoszenia w spra-
wie planów miejscowych oraz studium”, co najmniej pół godziny 
przed rozpoczęciem dyskusji.

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

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za 
pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmio-
tów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1005) 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem za-
ufanym albo podpisem osobistym.

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 
sierpnia 2022r. 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-pod-
gorne.pl/tarnowo/biuletyn-informacji-publicznej/ochrona-danych-osobowych.html oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnowo Pod-
górne: http://www.tarnowo-podgorne.pl/wazne/ochrona-danych-osobowych/
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WGN.6840.22.2021
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 1 pkt 2 oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nierucho-

mościami (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490) oraz uchwały Rady Gminy Tarnowo Pod-
górne: Nr XLIII/732/2021 z dnia 24 sierpnia 2021r., przeznacza się do zbycia nieruchomość:

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Sadach

Obręb Nr działki Pow. w m2 Księga wieczysta Cena wywoławcza  
(stawka VAT zwolniona)

Wysokość 
wadium Postąpienie minimalne

Sady 217/3 56 PO1P/00160178/1 17.000,00 zł 
(słownie: siedemnaście tysięcy złotych)

900,00 zł nie mniej niż 1% ceny 
wywoławczej

Przeznaczenie 
nieruchomo-
ści:

dla działki o nr ewid. 217/3 położonej w Sadach nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, zatwierdzonym Uchwałą 
Rady Gminy Nr XXXIII/553/2020 z dnia 8 grudnia 2020r., ww. działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem E_
M2 – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Dla nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Opis nieru-
chomości:

działka gruntu położona w Sadach w rejonie ul. Szkolnej. Działka nieogrodzona i niezagospodarowana, porośnięta krzewa-
mi. Działka bezpośrednio graniczy z działkami o nr ewid. 219 i 217/1, z którymi może tworzyć łączność gospodarczą. 

Forma zbycia sprzedaż w trybie przetargu ustnego ograniczonego – art. 40 ust.1 pkt 2 i ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospo-
darce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899). 

Informacje 
dodatkowe:

· przetarg ustny ograniczony skierowany jest do właścicieli działek sąsiednich położonych w Sadach przy ul. Szkolnej o nr 
ewid.: 219; 156/15 oraz 217/1;
· nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe;
· sprzedaż jest zwolniona z opodatkowana podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 w związku z art. 2 pkt 33 oraz 
ustawy od towarów i usług (t.j., Dz. U. z 2021r., poz. 685);
· zapłata ceny nabycia musi zostać uiszczona najpóźniej 1 dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży – aktu notarialnego.

Pierwszy przetarg ustny ograniczony odbędzie się dnia 14 lipca 2022r. (czwartek) o godz. 10:00 w budynku C Urzędu Gminy Tarnowo Pod-
górne przy ul. Poznańskiej 94, sala nr 10

Przetarg rozpocznie się rejestracją osób uprawnionych. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargo-
wej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu (w przypadku małżonków do dokonania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka zawiera-
jącym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości), osoby prawne powinny dodatkowo okazać aktualny wypis w rejestru przedsiębiorców lub 
firm (notarialne pełnomocnictwo).

Wadium należy wnieść przelewem najpóźniej do 8 lipca 2022r. (piątek), w tytule przelewu należy napisać: „Wadium dotyczy działki po-
łożonej w Sadach o nr ewid. 217/3”, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. O/Poznań Nr 48 1050 
1520 1000 0005 0265 1441

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany powyżej rachunek bankowy. Wpłata wadium winna jednoznacznie 
wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomości, której dotyczy. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny 
nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. Wadium pozostałych uczestników 
przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednakże nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od odwołania przetargu, zamknięcia prze-
targu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W dniu 12 lipca 2022r. (wtorek) w siedzibie oraz na stronie 
internetowej tut. urzędu zostanie wywieszona lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2020r. poz. 1990) upłynął w dniu 19 stycznia 2022r. Gminie Tarno-
wo Podgórne przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny.

W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu. Mapa gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania dostępne 
są na stronie www.tarnowo-podgorne.pl

Dodatkowe informacje: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy, ul. Poznańska 115, pok. 6, tel. 61-89-59-261 lub 289, e-
-mail: wgn@tarnowo-podgorne.pl

WZP.6721.6.2022
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek o numerach 35/5 
i 36/7 w Jankowicach przy ul. Leśnej.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 
r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zawiadamiam o podję-
ciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr LIII/902/2022 z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek o numerach 35/5 i 36/7 w Jankowicach przy ul. Leśnej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13, drogą tele-
foniczną (tel. 61-89-59-269) lub drogą elektroniczną wysyłając prośbę na adres: wzp@tarnowo-podgorne.pl. Informacje o przebiegu postępo-
wania można również śledzić na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pod adresem: http://
bip2.tarnowo-podgorne.pl.

Wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy 
Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 18 lipca 2022 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której do-
tyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
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WZP.6721.10.2020
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
działek nr 2, 3, 4, 5 w Batorowie, przy ulicy Zakrzewskiej.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2022 r. poz. 503) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. 1029) zawiadamiam o ponownym 
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla terenów działek nr 2, 3, 4, 5 w Ba-
torowie, przy ulicy Zakrzewskiej wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko w dniach od 28 czerwca 2022 r. do 19 lipca 2022 r.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie pla-
nu miejscowego, odbędzie się w dniu 11 lipca 2022 r. o godz.15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązania-
mi odbędzie się za pomocą środków porozumiewania się na odległość 
z 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 bę-
dzie możliwy za pomocą przeglądarki 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 rozpoczę-
ciem dyskusji. 

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

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 sierp-
nia 2022 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gmi-
ny Tarnowo Podgórne.

WZP.6721.5.2021
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 67/1 
i 98/2 w Ceradzu Kościelnym.     Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 503) 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 2022 r. 1029) za-
wiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 67/1 
i 98/2 w Ceradzu Kościelnym wraz z prognozą oddziaływania na środo-
wisko w dniach od 28 czerwca 2022 r. do 19 lipca 2022 r.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego, odbędzie się w dniu 4 lipca 2022 r. o godz.15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązania-
mi odbędzie się za pomocą środków porozumiewania się na odległość 
z 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 bę-
dzie możliwy za pomocą przeglądarki 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 rozpoczę-
ciem dyskusji. 

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

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

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 nie-
przekraczalnym terminie do dnia 2 sierpnia 2022 r. 

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

WZP.6721.8.2020
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów po-
między ul. Szeroką i ul. Krótką w Kokoszczynie.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2022 r. poz. 503) 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 2022 r. 1029) zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów pomiędzy ul. 
Szeroką i ul. Krótką w Kokoszczynie wraz z prognozą oddziaływa-
nia na środowisko w dniach od 28 czerwca 2022 r. do 19 lipca 2022 r.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie pla-
nu miejscowego, odbędzie się w dniu 4 lipca 2022 r. o godz.16:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązania-
mi odbędzie się za pomocą środków porozumiewania się na odległość 
z możliwością zabierania głosu, zadawania pytań i składania uwag 
przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawania py-
tań 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 Pod-
górne 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 prze-
strzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie pla-
nu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie 
do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy. 

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 
sierpnia 2022 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.
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WGN.6840.23.2021
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 1 pkt 2 oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nierucho-

mościami (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490) oraz uchwały Rady Gminy Tarnowo Pod-
górne: Nr XLIII/731/2021 z dnia 24 sierpnia 2021r., przeznacza się do zbycia nieruchomość:

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Sadach

Obręb Nr działki Pow. w m2 Księga wieczysta Cena wywoławcza  
(stawka VAT zwolniona)

Wysokość 
wadium

Postąpienie mini-
malne

Sady 156/75 70 PO1P/00145954/4 21.000,00 zł  
(słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych)

1.100,00 zł nie mniej niż 1% 
ceny wywoławczej

Przeznacze-
nie nieru-
chomości:

dla działki o nr ewid. 156/75 położonej w Sadach nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, zatwierdzonym Uchwałą 
Rady Gminy Nr XXXIII/553/2020 z dnia 8 grudnia 2020r., ww. działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem E_M2 
– tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Dla nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Opis nieru-
chomości:

działka gruntu położona w Sadach w rejonie ul. Szkolnej. nieruchomość nieogrodzona i niezagospodarowana, porośnięta 
krzewami. Działka bezpośrednio graniczy z działkami o nr ewid. 156/15 i 217/1, z którymi może tworzyć łączność gospodar-
czą. 

Forma zby-
cia

sprzedaż w trybie przetargu ustnego ograniczonego – art. 40 ust.1 pkt 2 i ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodar-
ce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899). 

Informacje 
dodatkowe:

· przetarg ustny ograniczony skierowany jest do właścicieli działek sąsiednich położonych w Sadach przy ul. Szkolnej o nr 
ewid.: 219; 156/15 oraz 217/1;
· nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe;
· sprzedaż jest zwolniona z opodatkowana podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 w związku z art. 2 pkt 33 oraz 
ustawy od towarów i usług (t.j., Dz. U. z 2021r., poz. 685);
· zapłata ceny nabycia musi zostać uiszczona najpóźniej 1 dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży – aktu notarialnego.

Pierwszy przetarg ustny ograniczony odbędzie się dnia 14 lipca 2022r. (czwartek) o godz. 9:00 w budynku C Urzędu Gminy Tarnowo Pod-
górne przy ul. Poznańskiej 94, sala nr 10

Przetarg rozpocznie się rejestracją osób uprawnionych. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargo-
wej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu (w przypadku małżonków do dokonania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka zawiera-
jącym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości), osoby prawne powinny dodatkowo okazać aktualny wypis w rejestru przedsiębiorców lub 
firm (notarialne pełnomocnictwo).

Wadium należy wnieść przelewem najpóźniej do 8 lipca 2022r. (piątek), w tytule przelewu należy napisać: „Wadium dotyczy działki poło-
żonej w Sadach o nr ewid. 156/75”, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. O/Poznań Nr 48 1050 
1520 1000 0005 0265 1441

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany powyżej rachunek bankowy. Wpłata wadium winna jednoznacznie 
wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomości, której dotyczy. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny 
nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. Wadium pozostałych uczestników 
przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednakże nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od odwołania przetargu, zamknięcia prze-
targu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W dniu 12 lipca 2022r. (wtorek) w siedzibie oraz na stronie 
internetowej tut. urzędu zostanie wywieszona lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2020r. poz. 1990) upłynął w dniu 19 stycznia 2022r. Gminie Tarno-
wo Podgórne przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny.

W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu. Mapa gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania dostępne 
są na stronie www.tarnowo-podgorne.pl Dodatkowe informacje: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy, ul. Poznańska 115, 
pok. 6, tel. 61-89-59-261 lub 289, e-mail: wgn@tarnowo-podgorne.pl

WZP.6721.2.2022
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w Ceradzu Kościelnym
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. 

poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 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 z późn. zm.) zawia-
damiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr LI/880/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r. w sprawie przystąpienia do opra-
cowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w Ceradzu Kościelnym oraz Uchwały Nr LIII/905/2022 
z dnia 24 maja 2022r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/880/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w Ceradzu Kościelnym.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu 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 oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w ter-
minie do dnia 29 lipca 2022r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której do-
tyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
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Wydawca: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne.
Zespół Redakcyjny: Agnieszka Rzeźnik (red. naczelna), Kari-
na Biała, Anna Lis, Ewa Noszczyńska-Szkurat, Grzegorz Leon-
hard..

Redakcja zastrzega sobie prawo skrótu i adjustacji tekstów, za 
treść ogłoszeń nie odpowiada. Redakcja nie zwraca dostarczo-
nych 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. Ryn-
kowa 148, e-mail: biuro@pwprojekt.pl

Pismo kolportowane jest nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców 
Gminy, trafia również poza jej granice i ciągle poszerza swój zasięg.
Nakład: 7 000 egz.; Numer zamknięto: 13.06.2022 r.

Propozycje artykułów, ogłoszenia i reklamy przyjmują: 
  Wydawnictwo – studioPROJEKT – Przeźmierowo, ul. Ryn-

kowa 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. 
Okładki: fot. J. Zachciał, archiwum

Serdeczne podziękowania za życzenia z okazji naszego jubileuszu 60 lecia ślubu Panu Wójtowi, pani Wicewójt, Księdzu 
Wikaremu za odprawienie mszy świętej, delegacji klubu seniora oraz wszystkim gościom za uczestnictwo w naszej uro-
czystości.

Naszemu Pracownikowi

Stanisławowi Bączykowi

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Siostry

składa  
Zarząd i pracownicy

Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej
TP – KOM Sp. z o.o.

Naszym Pracownikom

Annie Wawro oraz Pawłowi Olejniczak

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Mamy

składa  
Zarząd i pracownicy

Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej
TP – KOM Sp. z o.o.

PODZIĘKOWANIE

WZP.6721.2.2021
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego w Chybach: dla 
terenu przy ul. Jodłowej i Szamotulskiej, terenu przy ul. Cedro-
wej i Szamotulskiej oraz układu drogowego pomiędzy ul. Szamo-
tulską a ul. Cedrową i Kokosową.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2022 r. poz. 503) 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 2022 r. poz. 1029) zawiada-
miam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego w Chybach: dla terenu 
przy ul. Jodłowej i Szamotulskiej, terenu przy ul. Cedrowej i Szamo-
tulskiej oraz układu drogowego pomiędzy ul. Szamotulską a ul. Ce-
drową i Kokosową, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
w dniach od 18 lipca 2022 r. do 16 sierpnia 2022 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem planu w siedzibie 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13, drogą telefoniczną (tel. 
61-89-59-269) lub drogą elektroniczną wysyłając prośbę na adres: 
wzp@tarnowo-podgorne.pl. Informacje o przebiegu postępowania 
można również śledzić 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 01 sierpnia 2022 r. w siedzi-
bie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiąza-
niami odbędzie się za pomocą środków porozumiewania się na od-
ległość z 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 dysku-
sji będzie możliwy za pomocą przeglądarki internetowej – szczegó-
łowy link do dyskusji zostanie zamieszczony w BIP Gminy Tarnowo 
Podgórne w zakładce „Planowanie przestrzenne / Ogłoszenia w spra-
wie planów miejscowych oraz studium”, co najmniej pół godziny 
przed rozpoczęciem dyskusji. 

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

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 
września 2022 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
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• DAM PRACĘ
• Przyjmę do sprzątania domu 
jednorodzinnego, parterowe-
go, ok. 180m2, odpowiedzialną 
i uczciwą osobę 1x w tyg. lub 1x na 
2 tyg./8h. Lusówko. Tel.: 603 678 
867

• Zatrudnię do sprzątania obiek-
tu w Batorowie. Praca codziennie 
od 8-15. Wymagane doświadcze-
nie. Tel. 603 635 878

• Pilnie potrzebna osoba do 
opieki nad osobą leżącą w Cera-
dzu Kościelnym, tel 510 469 107 
 

SZUKAM PRACY
• Wykonam wszystkie prace ogro-
dowe, potnę drzewo, 667 069  745

• Odbiorę dziecko z przedszkola/
żłobka i zaopiekuje się nim do przy-
jazdu rodzców. Okolice Tarnowa 
Podgórnego, tel: 605 - 556 - 615

• Podejmę się prac ogrodniczych 
oraz cięcie drzew, rąbanie drewna 
na opał  575 518 345

• Pani z doświadczeniem zaopie-
kuje się osobą starszą na terenie 
gminy. 533 696 051

• Zaopiekuję się osobą starszą 
w Przeźmierowie. Mam doświad-
czenie 530 109 670

• Podejmę się sprzątania biura 1,2 
razy w tyg. Oferty: 604 372 440

Oferty prosimy składać pod adresem:

POL-MAK sp.j.
ul. Słoneczna 6

62-080 PRZEŹMIEROWO

Zakład Produkcyjny

POL-MAK

Oferujemy:

• terminowe rozliczanie pracy
• atrakcyjne wynagrodzenie

tel. 515 073 100
kierownik.produkcji@pol-mak.com.pl

• PORTIER 

POSZUKUJE PRACOWNIKA  
NA STANOWISKO

Przyjmę prasowanie
(mam doświadczenie)

tel. 501 776 741

Wynajmę lub kupię garaż 
murowany lub blaszany w Tar-

nowie Podgórnym blisko 
ul.Księdza Niklewicza.

Tel: 605 101 70

KUPIĘ KAŻDĄ
działkę (AG również)!!!

tel. 578 902 335

ODBIORĘ DZIECKO 
Z PRZEDSZKOLA/ŻŁOBKA  

I ZAOPIEKUJE SIĘ NIM  
DO PRZYJAZDU RODZCÓW

Okolice 
Tarnowa Podgórnego

Tel: 605 - 556 - 615

Rysujemy Konie

plener artystyczny

16-19.08.22

dla dzieci od l.10

                                            4 dni,  godz.: 8-16, wyżywienie
 wycieczka do stadniny, ubezpieczenie 

wystawa prac poplenerowych , koszt: 499 PLN

 kontakt@pracownie.com
tel. 606 647 246

Tego Lata...

Warsztaty 
dla Dorosłych 
w Pracowni NOWA

06.07.22  Ilustracja botaniczna       akwarela

13.07.22    W dżungli       malarstwo akrylowe

10 i 17.08.  Papuga     malarstwo strukturalne
                         

                        godziny: 19-21, koszt: 80zł/2h

Jedyna taka oferta! 
Praca dostosowana do Ciebie
                    4200 brutto!

Numer kontaktowy:
531 315 348, 797 292 169

- elastyczny gra�k 
 - sam decydujesz kiedy pracujesz!
- lekka praca nie wymagająca 
 od Ciebie specjalistycznego 
 przygotowania,
- miła atmosfera, młody zespół,
- bezproblemowy dojazd,
- atrakcyjne wynagrodzenie!

Zatrudnimy portiera-pracownika gospodarczego 
Dobre warunki pracy, praca również w  godzinach 
nocnych, możliwe zatrudnienie na pół etatu.
Salon Mody Cybina, Poznań, ul. Dąbrowskiego 566.

Oferty proszę przesyłać na adres:
Cybina

ul. Dąbrowskiego 566, 60-451 Poznań
Tel. 61 8403-043

e-mail: cybina@cybina.pl

FIZJOTERAPIA i REHABILITACJA
PSÓW

Rynkowa 56, Przeźmierowo

516 003 274

Bieżnia wodna
Psi fitness
Terapia manualna
Fizykoterapia
Porady behawiorystyczne

Zoofizjoterapeuta i behawiorysta
 Paulina Kaliska-Gąsiorowska

WIZYTY
DOMOWE

kom. 602 659 208
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SZAMOTUŁY, UL. WRONIECKA 26
TEL. 512 669 622
WWW.SISEL.PL

ZAPRASZAMY
PO-PT:  10 - 18
SOB:        9 - 13

SALON ODZIEŻY DAMSKIEJ
PREMIUM I WIZYTOWEJ

Masaże Tajskie

Zarezerwuj online na  www.thaiworld.pl  lub telefonicznie  690 126 236

ul. Rynkowa 146, Przeźmierowo

• Wykwalifikowane Masażystki z Tajlandii

• Promocyjne ceny

• Masaże dla par

•  Zabiegi SPA tylko oryginalnymi 

produktami z Tajlandii
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GARNITURY - MARYNARKI - SPODNIE - KOSZULE - KURTKI - BUTY

SALON
MODY 
MĘSKIEJ

TARNOWO PODGÓRNE 
UL. POZNAŃSKA 100B  

KOM. 697 703 200

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

SZEROKI ASORTYMENT ODZIEŻY MĘSKIEJ W ATRAKCYJNYCH CENACH

MALOWANIE

604 345 047

25 lat doświadczenia
solidnie, niska cena

SPRZEDAM 
robota sprzątającego
Lenovo Smart Robot 
vacuum cleaner T1 PRO

Gwarancja

502 386 547

POGOTOWIE
TECHNICZNE

24h24h

575 391 291
• udrażnianie kanalizacji - wymiana 
   zaworów - wymiana baterii
• montaż pralki, zmywarki, syfonów
• wypompowanie wody 
   z piwnic, mieszkań,
   garaży
• wymiana silikonu, 
   regulacja okien, 
   drzwi PCV-ALU

Przeprowadzki prywatne 
i firmowe
Przewóz pianin, sejfów, itp.
Przenoszenie mebli
Usługi transportowe
Magazynowanie
Montaż mebli

Kontakt:
tel.: 61 843 91 61
      668 23 24 55
www.123przeprowadzki.pl

Profesjonalnie i Szybko
Poznań & Warszawa

OGRODY od A do Z
wiosenna pielęgnacja ogrodów, 
trawników: wertykulacja, 
aeracja, piaskowanie...
projekt oraz kompleksowa 
realizacja ogrodów
budowa i serwis nawadniania
stała opieka abonamentowa
domki narzędziowe i altanki, 
prace brukarskie

Zapraszamy ☎ 797 042 660 

✓

✓

✓
✓
✓
✓

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

WESELA • IMPREZY RODZINNE

Pokoje do wynajęcia 
Lusowo

725 329 160
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BIURO RACHUNKOWE

KAIZEN
• USŁUGI KSIĘGOWE

• OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA •

• BEZPŁATNA POMOC PRZY
ZAKŁADANIU DZIAŁALNOŚCI

GOSPODARCZEJ •

PIERWSZY MIESIĄC
OBSŁUGI 50% RABATU!

BARANOWO, UL. SŁONECZNA 12
TEL. 667 117 377

WWW.BIURO-KAIZEN.PL

BIURO RACHUNKOWE

KAIZEN
• USŁUGI KSIĘGOWE

• OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA •

ZAKŁADANIU DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ •

PIERWSZY MIESIĄC
OBSŁUGI 50% RABATU!

BARANOWO, UL. SŁONECZNA 12
TEL. 667 117 377

WWW.BIURO-KAIZEN.PL

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

UL. ROLNA 8

600 45 37 27
Gabinet Weterynaryjny „WolVet”

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

lek. wet. Michał Woliński

Zapraszamy

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

Prosimy o telefoniczne umawianie wizyt.

www.wolvet.com

61 8154 813, 530 769 270 www.gkcosmetics.pl
Przeźmierowo, Leśna 19, pon - pt 9.00 - 18.00

HURT - DETAL

Sklep
przeniesiono

na Leśną 19

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

TWÓJ DOMOWY
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy

szybko • czysto • solidnie

USŁUGI 
REMONTOWE

MALOWANIE
UKŁADANIE PŁYTEK 

WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

TEL: 537 700 281
DOBRA JAKOŚĆ + NISKA CENA

PSYCHOLOG
www.malgorzataremlein.pl

tel. 660 140 488

ASERTYWNOŚĆ

tel. 510 925 011

SKUP SAMOCHODÓW!
– całe, powypadkowe, uszkodzone, złom
 – gotówka do ręki
  – również bez ważnych opłat
   – minimum formalności, krótki czas oczekiwania
    – wypowiedzenie OC w dniu sprzedaży (zwrot składki OC)
     –  zapłacimy najwięcej gdy jesteś pierwszym  

lub wieloletnim właścicielem

USŁUGI OGRODNICZE

607 668 942
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REKLAMA 0010391698

ODCHÓW I SPRZEDAŻ
KUR NIOSEK 

  Gąsawy, ul. Działkowa 21, 
64-500 Szamotuły 

 693 867 626  

   www.kurypl.pl

US¸UGI POGRZEBOWE

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

504 453 567
www.uslugipogrzebowe-oaza.pl

TRUMNY, URNY
KREMACJE, EKSHUMACJE
KRZY˚E, NAPISY, TABLICZKI
OBUDOWY DO GROBU
ZASI¸KI POGRZEBOWE
NAGROBKI
CH¸ODNIA

PRZEWÓZ ZMARŁYCH 
W KRAJU I ZAGRANICĄ

ORGANIZACJA CEREMONII POGRZEBOWYCH
 NA WSZYSTKICH CMENTARZACH

KÄRCHER

609 036 745

Pranie oraz czyszczenie
dywanów, wykładzin,
mebli tapicerowanych

Drzewa
i krzewy ozdobne

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 601 850 706

Artykuły
ogrodnicze

BRUKARSTWO

518 337 456

GWARANCJA
JAKOÂCI

USŁUGI 
BRUKARSKIE

665 037 171
Układanie kostki  

brukowej, schody, tarasy 
drewniane, odwodnienia

Czynne: pon- pt 9.00-17.00PRALNIA CHEMICZNA

Pogotowie Krawieckie
Wszywanie zamków • Przeróbki i naprawa odzieży

Prasowanie odzieży, pościeli, ręczników
ul. Poznańska 62a, Tarnowo Podg.
tel. 693 721 394, 600 216 964
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OGRODY
• wertykulacje
• pielęgnacje
• porządki
tel. 509 847 494

Nowe instalacje
Modernizacja i remont

Usuwanie usterek
Pomiary

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

tel. 691 494 447

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

tel. 694 99 88 21

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832Infuzja tlenowa - nowy zabieg
Tarnowo Podgórne 62-080, Plac Margaretek 17/1

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

(Osiedle Zielony Gród)

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

696 017 449
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych

(sklepowych, gastronomicznych)

Zapraszamy do korzystania z usług 
w sprzedaży, kupnie, najmie

Poszukujemy do zakupu: mieszkań, 
domów i działek

www.suszkaisyn.pl
Od 20 lat na rynku nieruchomości

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

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

tel. 508 610 256

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

603 635 878

MYCIE OKIEN
www.ekodom21.pl

Eko 21Dom

 SPRZĄTANIE
  biur    domów   firm

PROJEKTY BUDOWLANE - ARCHITEKTONICZNE

601 726 802     architektpoznan-arx.pl

DOMY - FIRMY - GARAŻE - HALE - MODERNIZACJE
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PSIGROOM:
• strzyżenie • trymowanie • kąpiele •
• pielęgnacja oczu, uszu •
• obcinanie pazurów • wyczesywanie •
Zapewniamy indywidualne podejście do każdego psa

Zapraszamy
do salonu

pielęgnacji psów

Małgorzata Cichocka, ul. Kwiatowa 5, Sady
tel. 500 001 119

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

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

O szczegóły pytaj sprzedawcę.

Godziny otwarcia
Pn.-Pt. 800-1800

Sobota 900-1400

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

OKNA I DRZWI

                       513 035 741
Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 41

www.wist.poznan.pl

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

WISTkom.

HIT!!!  RABAT NA 
MOSKITIERY!

USŁUGI 
BRUKARSKIE

• układanie  
kostki brukowej

• granitu 
•  płyt gresowych 

•  odwodnienia

tel. 537 700 281
PROTEZY ZĘBOWE

Całkowite (lekkie, dobre przyssanie)
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

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

PRACOWNIA PROTETYCZNA

wtorki 16.00 - 20.00
czwartki 16.00 - 20.00

Jednoosobowe wykonawstwo

Szereg nowości, rewelacyjnie kwitnących pnączy o szerokim
zastosowaniu do obsadzania i kompozycji wiszących.

Prowadzimy sprzedaż na miejscu.

Zygarłowski, Lusowo, ul. Ogrodowa 16, tel. 61 814 69 67, 601 587 480

OGRODNICTWO poleca:
         PELARGONIA - szeroki wybór odmian i kolorów,
   SURFINIA - pięknie rosnąca roślina balkonowa w 5 kolorach
FUKSJA - ob�cie i pięknie kwitnąca do późnej jesieni.
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Tarnowo Podgórne, Plac Margaretek 16/1 tel. 606 160 504

STOMATOLOGIA
 ORTODONCJA
  IMPLANTY

USG 3D
dopochwowe

piersi
GINEKOLOG
POŁOŻNIK

dr EWA CIEŚLAK

601 71 00 55

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

PRACOWNIA TECHNIKI
DENTYSTYCZNEJ

PRZEŹMIEROWO
ul. Krótka 14

tel. 606 261 239, 61 670 09 28

• NAPRAWA
• WYKONANIE

PROTEZY ZĘBOWE

Profesjonalna
opieka

stomatologiczna

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

specjalista protetyk

PROTEZY ZĘBOWE

PRACOWNIA KAŹMIERZ

TEL. 535 900 848

EKSPRESOWA NAPRAWA
CZYSZCZENIE

NOWOCZESNE PROTEZY
ELASTYCZNE

PEDIATRA - PULMONOLOG
spec.med. rodzinnej

• od poniedziałku do soboty •
LUSÓWKO, Wiązowa 16

tel. 603-137-270
61 8147-826

www.drstankiewicz.pl

Spirometria i EKG

ODKRYJ MAGIĘ
SPORTÓW WODNYCH

SWADZIM
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LOKGAZ Sp. z o.o.
Lusówko, ul. Jankowicka 7a

tel. 61 8147 419, 508 229 552
www.lokgaz.pl, biuro@lokgaz.pl

Oferujemy projektowanie
- projekty wewnętrznej instalacji gazowej 
- projekty organizacji ruchu
- projekty sieci i przyłączy wodnych i kanalizacyjnych

Prace budowlane
- sieci wodociągowe
- przyłącza wody 
- przyłącza kanalizacyjne 
- instalacje gazowe

www.lokgaz.pl

BIURO RACHUNKOWO-KSIĘGOWE
Kompleksowa obsługa księgowa - ZUS - Płace

Również w j. angielskim • Rozliczenie roczne PIT
Zasiłki zagraniczne • Zwrot podatków zagranicznych

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

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

WELTENWELTEN

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI
POJAZDÓW Z MYJNIĄ

W KAŹMIERZU
PRZY PRZEGLĄDZIE MYJNIA LUB UPOMINEK ZA 1 ZŁ!

UL. POZNAŃSKA, 64-530 KAŹMIERZ
(WYLOT NA TARNOWO PODGÓRNE)

TEL. 695 118 623, BIURO@OSKPKAZMIERZ.PL
WWW.OSKPKAZMIERZ.PL

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

SOB.: 07:00 - 14:00

CHIŃSKIE CENTRUM HANDLOWE

Tarnowo Podgórne, Poznańska 40D
Godziny otwarcia:

od poniedziałku do soboty 9.00-19.00

NISKIE CENY! 
DOBRA JAKOŚĆ! 
DUŻY WYBÓR!

ZAPRASZAMY!
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kom. 663 316 539
ul. Akacjowa 41, Przeźmierowo
madexvogt@gmail.com
www.ogrodzenie-poznan.pl

Co u nas znajdziesz?
- piękne róże produkowane przez naszą szkółkę w formie 
krzewów i drzewek
- duży wybór okazałych bylin, traw, krzewów i drzew liściastych 
- chwile relaksu - spacer w zawsze zielonym „ogrodzie” 
z mnóstwem pachnących kwiatów i kolorowych motyli
- fachową i miłą obsługę gotową, by doradzić

Szamotulska 51, 62-081 Chyby  pn. - pt. 8:00-18:00, sb 9:00 - 14:00  tel: 793 407 488

punkt sprzedaży roślin ozdobnych

UL. SZKOLNA 2B, ROKIETNICA

  

Tysiące najnowszych modeli okularów

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

SKORZYSTAJ Z PROMOCJI

 

Godziny otwarcia:
PN - PT: 10.00 - 18.00  SB: 10.00-13.00

� 696 696 332

NA OPRAWKI

Umów się na BEZPŁATNE BADANIE WZROKU

Telefonicznie lub na stronie: visionoptyk.pl/rezerwacja

ul. Spokojna 9, 62-081 Baranowo
tel. 601 219 164, 605 822 818

fax. 61 814 10 09
agarbaranowo@e-agar.pl
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WIZYTY DOMOWE

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA „LORWET”

lek. wet. Cezary Lorkiewicz
tel. 602 608 892

Gabinet Weterynaryjny

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

lek. wet. Łukasz Lorkiewicz
tel. 694 064 288

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

535 867 490

• nowe instalacje
• przeróbki
• remonty

OKNA • ROLETY
NAPRAWA
665 356 318

EWA RZETELNA
TWÓJ OSOBISTY

AGENT NIERUCHOMOŚCI

Profesjonalnie 
przeprowadzę przez 

sprzedaż nieruchomości 
nie zapominając 

o Twoim komforcie. 
Zyskasz czas, prywatność 

i pieniądze!

#rzetelnaagentka

rzetelnaewa@gmail.com tel. 509 44 59 34

SPRZEDAM KOŁA 
WIELOSEZONOWE

175/65 R15 84T M+S
tel. 604 372 440tel. 501 617 969

USŁUGI BRUKARSKIE
KOMPLEKSOWE UKŁADANIE
KOSTKI BRUKOWEJ
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