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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. Orzechowa 1 
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 wakacje. Wielu z Państwa skorzystało z waka-
cyjnej oferty zajęć, przygotowanej przez gminne jednostki, 
instytucje, kluby sportowe, organizacje pozarządowe, so-
łectwa… Mam nadzieję, że dobrze się Państwu wypoczy-
wało w takim lokalnym, sąsiedzkim towarzystwie. 
Nie zwalniajmy tempa: przed nami wydarzenia kończą-
ce lato, w tym te największe: Dni Przeźmierowa, a chwilę 
później Święto Latawca!
I jeszcze ważna informacja: jeszcze we wrześniu przepro-
wadzone zostaną kolejne badania opinii publicznej. Do 
niektórych z Państwa zapukają ankieterzy – prosimy ich 
przyjąć. Państwa zdanie jest dla nas bardzo ważne.
Pozdrawiam

~ Agnieszka Rzeźnik 
Redaktor naczelna

Kolejne cenne litry
27 sierpnia miała miejsce 93. akcja honorowego 

krwiodawstwa, zorganizowana przez Stowarzy-
szenie Dar Serc z Tarnowa Podgórnego.

– Po wywiadach i badaniach lekarskich krew oddały 64 oso-
by. Bardzo się cieszę, że w tym gronie było dużo osób, któ-
re oddały krew pierwszy raz – mówi Wojciech Janczewski, 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy i Prezes Stowarzyszenia. 
– Zebraliśmy 27 litrów krwi. To oznacza, że do poznańskie-
go Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
przekazaliśmy 4967,65 litrów krwi.

Następną akcję Stowarzyszenie zaplanowało na 19 listopa-
da, tradycyjnie w gościnnych progach Szkoły Podstawowej nr 
1 przy ul. Szkolnej 5 w Tarnowie Podgórnym. – Mamy nadzie-
ję, że wówczas przekroczymy próg pięciu tysięcy litrów zebra-
nej krwi – podkreśla Wojciech Janczewski. – Już dzisiaj zapra-
szam na to wydarzenie. 

~ ARz

Przyjmij drugą  
dawkę przypominającą

22 lipca rozpoczął się proces szczepień drugą dawką 
przypominającą przeciwko COVID-19  osób, któ-
re ukończyły 60 lat oraz osób, które ukończyły 12 

lat i mają wskazania do szczepienia w związku z zaburzeniami 
odporności.

Skierowanie na szczepienie będą wystawione automatycz-
nie przez system.

Gdzie mogą się zaszczepić mieszkańcy?
• Med-Lux Przeźmierowo, wtorek w godz. 16.00 – 18.00, 

tel. 61 8163 914,
• Medikor Braniewska, poniedziałek-piątek w godz. 8.00 – 

19.00, tel. 512 987 874,
• Bomedica Przeźmierowo: rejestracja telefoniczna pod nr 

607 068 888. ~ 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

Kształcenie ponadpodstawowe to zadanie powiatu. Gmina Tarnowo Podgórne 
wyjątkowo prowadzi 2 szkoły ponadpodstawowe: Liceum Ogólnokształcą-
ce i Zespół Szkół Technicznych. W tym roku przyjęliśmy do nich 160 dzieci, 

a ósme klasy ukończyło ok. 500 dzieci. 
Proszę pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w naborze do szkół 

ponadpodstawowych nie obowiązuje rejonizacja, dlatego nasi uczniowie mogą wy-
bierać szkoły poza terenem naszej Gminy, a uczniowie spoza Gminy – ubiegać się o 
miejsca w naszych placówkach.

Raport dostępny jest w tym samym miejscu, gdzie były przeprowadzane kon-
sultacje – zapraszam do zakładki Konsultacje społeczne na naszej stronie 
internetowej.

Na bieżąco analizujemy potoki pasażerskie i na tej podstawie optymalizujemy 
koszty utrzymania siatki połączeń i częstotliwości kursowania. Jeżeli jakiś 
kurs nie cieszy się wystarczająco dużym zainteresowaniem, to ze względu 

na zbyt wysokie koszty jego utrzymania jest zawieszany.

Dlaczego w szkołach 
ponadpodstawowych jest tak mało 
miejsc, że dzieci z gminy muszą 
dojeżdżać do szkół w innych 
powiatach? 

Kiedy będzie dostępny raport z 
konsultacji społecznych terenu 
rekreacyjnego na Rozalinie?

W nowym rozkładzie jazdy 
autobusów zlikwidowano niektóre 
kursy. Mieszkańcy części gminy 
nie mają wygodnych połączeń. 
Dlaczego? 
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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

Trwa wybór wykonawcy budowy ul. Nad Miedzą (w 
granicach m. Poznania) 

Trwa przygotowanie ponownego przetargu na wybór 
wykonawcy przebudowy ul. Platynowej oraz skrzy-
żowania Szamotulska / Kasztanowa / Platynowa – w 
pierwszym przetargu nie wpłynęła żadna oferta. Posia-
damy wstępną decyzję o dofinansowaniu zadania ze 
środków zewnętrznych

Trwa projektowanie przebudowy ul. Wypoczynkowej

Batorowo
Posiadamy pozwolenie na budowę chodnika w ul. Ba-
torowskiej 

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

Chyby
Trwa przygotowanie ponownego przetargu na wybór 
wykonawcy przebudowy ul. Kasztanowej – w pierw-
szym przetargu nie wpłynęła żadna oferta. Posiadamy 
wstępną decyzję o dofinansowaniu zadania ze środ-
ków zewnętrznych

Opracowano dokumentację na budowę świetlicy wiej-
skiej. Opracowano zmianę miejscowego planu. Trwa 
procedura przetargowa na przebudowę kolizji energe-
tycznej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla wy-
konania nawierzchni na ul. Pomarańczowej

Góra
Uzyskaliśmy zezwolenia na budowę II etapu ścieżki ro-
werowej do granicy z Gminą Kaźmierz

Trwa przygotowanie przetargu na wybór wykonawcy 
budowy części dróg oraz opracowanie dokumentacji 
dla budowy dalszej części dróg na osiedlu „Opałki” – 
etap I

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

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

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

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

Trwa opracowanie projektu tymczasowej hali sporto-
wej przy szkole podstawowej

Rocznica Porozumień 
Sierpniowych
Dzień Solidarności i Wolności, przypadający 31 sierpnia, ustanowiony został 

dla upamiętnienia podpisania w 1980 roku tzw. Porozumień Sierpniowych. 
Wśród 21 postulatów znalazł się zapis, który gwarantował powstanie nieza-

leżnych, samorządnych związków zawodowych. W dłuższej perspektywie wydarze-
nie to zapoczątkowało upadek komunizmu i dało impuls dla procesu przemian ustro-
jowych w Polsce. Następujące od tego dnia zmiany i reformy stworzyły podstawy do 
rozwoju również naszej Gminie. 

Tego dnia Wójt Tadeusz Czajka i Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba 
złożyli kwiaty przy pomniku w Parku im. Wojkiewicza w Tarnowie Podgórnym od-
dając cześć tym, którzy walczyli o wolną Polskę.    ~ ARz

Uczciliśmy pamięć 
83 lata temu, 1 września 1939 r. o 4.45, Niemcy rozpoczęli ostrzał polskiej 

Wojskowej Składnicy na Westerplatte – rozpoczęła się wojna, która 
ogarnęła cały świat. Uczciliśmy tę rocznicę spotykając się w Parku im. 

J. Wojkiewicza w Tarnowie Podgórnym, by przy pomniku oddać cześć tym, którzy 
bohatersko walczyli w obronie naszej Ojczyzny. 

Uroczystość przygotowało Kurkowe Bractwo Strzeleckie. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy przybyli o świcie do Parku im. Wojkiewicza, za wspólny udział w tym 
wydarzeniu.  ~ ARz
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I.	 Bilety	dla	uczniów	szkół	podstawowych								
Na podstawie uchwał Rady Gminy nr XXVII/436/2020 z dn. 

28 lipca 2020 r. oraz nr XXXIV/469/2020 z dn. 8 września 
2020 r. istnieje możliwość zakupu z budżetu Gminy Tarno-
wo Podgórne biletu specjalnego przeznaczonego dla uczniów 
szkół	podstawowych, zamieszkałych	na terenie Gminy Tar-
nowo Podgórne, dojeżdżających do szkół publiczną komuni-
kacją autobusową, organizowaną przez ZTM Poznań. Uwaga: 
o fakcie zamieszkania decyduje z reguły posiadanie meldunku 
na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. Jeśli uczeń nie jest za-
meldowany, to jego rodzic lub opiekun prawny mogą zostać 
wezwani do przedstawienia dowodów potwierdzających za-
mieszkanie ucznia na terenie Gminy. Takim dowodem może 
być np. formularz PIT składany przez rodziców/opiekunów do 
Urzędu Skarbowego, właściwego dla Gminy Tarnowo Pod-
górne albo inny dokument potwierdzający zamieszkanie.
Sposób	 załatwiania	 doładowania	 zależy	 od	 położenia	

szkoły:
1. Rodzice uczniów	szkół	podstawowych	zlokalizowanych	

na	terenie	Gminy	Tarnowo	Podgórne	informują sekretaria-
ty właściwych szkół o zapotrzebowaniu na bilet i dostarczają 
do szkoły kartę PEKA lub PEKA Junior należącą do ucznia. 
Szkoły przy współpracy z rodzicami załatwiają wszystkie po-
zostałe formalności (rodzice powinni dostać info w tej sprawie 
przez dzienniki elektroniczne Librus).

2. Rodzice uczniów	zamieszkałych	na	terenie	Gminy	Tar-
nowo	Podgórne i	uczęszczających	do	szkół	podstawowych	
położonych	poza	obszarem	Gminy	(np.	w	Poznaniu) w razie 
wystąpienia potrzeby posiadania biletu na przejazdy do szkół 
doładowują go na koszt budżetu Gminy we własnym zakresie. 
Dokonać tego można wyłącznie w Punkcie Obsługi Klienta 
TPBUS Tarnowo Podgórne, ul. Rokietnicka 23, w godzinach 
pracy: pon. 10.00-17.30, wt.-pt. 8.00-15.30, przedkładając: 
imienną kartę PEKA/PEKA Junior, ważną legitymację szkol-
ną ucznia oraz podpisując oświadczenie o fakcie zamieszkania 
ucznia na terenie Gminy Tarnowo Podgórne; Termin – do 30 
września 2022 r.

UWAGA! Bilet, o którym mowa w pkt.1 i 2, ważny	bę-
dzie	od	1	października	2022	r.	do	30	września	2023	r. Przez 
wrzesień bieżącego roku uczniowie szkół podstawowych będą 
mogli korzystać z publicznej komunikacji autobusowej, oka-
zując jedynie ważną legitymację	szkolną.	Od	1	października	
2022	r.	bezwzględnie	wymagane	będzie	posiadanie	ważne-
go	biletu	na	przejazd.	

UWAGA! Doładowanie biletu finansowanego przez Gminę 
będzie możliwe wyłącznie na kartę PEKA lub PEKA Junior. 
Wyrobienie karty (w sposób tradycyjny lub elektroniczny) 
leży po stronie uczniów/rodziców. Karty PEKA/PEKA Junior 
zagubione lub zniszczone podlegają wymianie przez właści-
ciela. Termin oczekiwania na wyrobienie lub wymianę karty 
– około 2 tygodnie. Wyrobienie nowej karty jest bezpłatne, 
a koszt wymiany karty zgubionej lub zniszczonej to 21 zł.	Do-
ładowania	muszą	się	zakończyć	do	30	września	2022	r.
II.	 	Bilety	dla	uczniów	szkół	ponadpodstawowych

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr XXVII/437 z dn. 28 lip-
ca 2020 r. z budżetu finansujemy wyłącznie bilety autobuso-
we dla zamieszkałych	na	naszym	terenie uczniów szkół po-
nadpodstawowych, dla których Gmina Tarnowo Podgórne jest 

organem prowadzącym. Dotyczy to uczniów Liceum i ZST  
w Tarnowie Podgórnym w relacji dom-szkoła. Wszystkie for-
malności związane z uzyskaniem doładowania załatwiane są 
przez szkoły przy współpracy rodziców.
UWAGA!	W	tym	roku	szkolnym	nie	finansujemy	doła-

dowań	biletów	dla	mieszkańców	–	uczniów	szkół	ponad-
podstawowych	 zlokalizowanych	 poza	 Gminą	 Tarnowo	
Podgórne.	

Na skutek decyzji rządzących, polegających m.in. na obni-
żeniu progów podatkowych podatku PIT, aż o kilkadziesiąt 
mln zł spadły dochody budżetowe Gminy. W związku z tym 
nie ma wystarczających środków na kontynuację programu 
dla tej grupy uczniów.
III.	 	Bilety	z	samorządowego	programu	Karta	Dużej	Rodziny

Bezpłatne bilety zgodnie z uchwałą RG nr XXXIX/688/2021 
z dnia 25 maja 2021 r. przysługują mieszkańcom Gminy, któ-
rzy są uczniami szkół podstawowych, ponadpodstawowych 
i artystycznych (do 24 roku życia) lub studentami (do 25 roku 
życia), jednocześnie będąc członkami rodzin wielodzietnych 
posiadających Kartę Dużej Rodziny. Ponadto warunkiem ko-
niecznym doładowania bezpłatnego biletu jest niepozostawa-
nie w stosunku pracy. Zasady doładowania: 

1. Doładowania dokonuje się wyłącznie w POK TPBUS 
w Tarnowie Podgórnym ul. Rokietnicka 23, w godzinach pra-
cy Punktu;

2. Aby przeprowadzić skuteczne doładowanie należy przed-
łożyć: Kartę Dużej Rodziny (koniecznie wydaną przez Wójta 
Gminy Tarnowo Podgórne. Identyfikator Gminy TP to ciąg cyfr: 
3021172), Kartę Mieszkańca oraz ważną legitymację szkolną 
lub studencką. Doładowujący: pełnoletni uczeń/student/rodzic/
opiekun prawny składa na przygotowanym prze Gminę druku 
oświadczenie, że nie pozostaje w stosunku pracy;

UWAGA! POK TPBUS w myśl zawartej z Gminą umowy 
jest upoważnione – w przypadku zaistnienia wątpliwości – do 
żądania przewidzianych prawem innych sposobów  potwier-
dzania faktu miejsca zamieszkania na terenie Gminy Tarnowo 
Podgórne. Dotyczy to wszystkich doładowujących.

Bilety autobusowe dla uczniów
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Lusówko
Otrzymaliśmy w Starostwie Powiatowym zezwolenie 
na kontynuację ścieżki/chodnika na ul. Rozalińskiej i 
Sierosławskiej

Posiadamy pozwolenia na budowę ul. Wioślarskiej 
(od ul. Grabowej do ul Rejsowej), ul. Rejsowej (od ul. 
Wioślarskiej do ul. Tarnowskiej) oraz Bursztynowej (od 
ul Rejsowej do ul. Tarnowskiej). Nie otrzymaliśmy dofi-
nansowanie zadania 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. Dopiewskiej)

Trwa opracowanie projektu tymczasowej hali sporto-
wej przy szkole podstawowej „Kuźnia Talentów”

Przeźmierowo
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na prze-
budowę ul. Olszynowej

Przekazaliśmy plac budowy na przebudowę ul. So-
snowej

Otrzymaliśmy dokumentację projektową doświetlenia 
przejść dla pieszych na ul. Rynkowej

Otrzymaliśmy dokumentację projektową oświetlenia 
ul. Orzechowej

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

Zakończono rozbudowę parkingu przy ul. Orzechowej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla bu-
dowy oświetlenia na ul. Akacjowej (od ul. Dębowej do 
ul. Wiosny Ludów)

Trwa przygotowanie procedury przetargowej na zago-
spodarowanie zielenią płyty Rynku

Rumianek
Trwa opracowanie koncepcji zagospodarowania tere-
nu przy stawie

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla 
budowy oświetlenia na ul. Szkolnej (od ul. Nowej do 
PSZOK)

Sady
Przekazano plac budowy dodatkowego pasa ruchu w 
ul. Za Motelem

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla prze-
budowy ul. Jeżynowej

Zawarliśmy umowę z wykonawcą i przekazaliśmy plac 
budowy oświetlenia na ul. Jeżynowej

Sierosław
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla prze-
budowy ul. Prostej (od ul. Bukowskiej do ul. Szafirowej)

Tarnowo Podgórne
Trwa budowa Centrum Demokracji i Integracji Obywa-
telskiej

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

Otrzymaliśmy dokumentację projektową oświetlenia 
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)

Trwa opracowanie planu zadrzewienia Parku Społecz-
nego 

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla 
budowy oświetlenia na ul. Żurawinowej, Aroniowej i 
Agrestowej

Zakończono budowę nawierzchni na ul. Zbierskiego

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla bu-
dowy oświetlenia na odcinku ul. Sowiej (od ul. Szumin 
do końca działki firmy Schattdecor)

Wysogotowo
Trwa budowa dalszego odcinka oświetlenia na ul. Skó-
rzewskiej

Trwa przygotowanie ponownego wniosku o dofinan-
sowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg prze-
budowy ul. Batorowskiej

W ostatnią sobotę wakacji – 27 sierpnia – skorzystaliśmy z zaproszenia na 
„Ekopiknik” w Przeźmierowie. Nasze córki były zachwycone imprezą. 
Miały okazję budować budki lęgowe dla ptaków, założyć las w słoju, 

spróbować swoich sił w spacerze na szczudłach, zobaczyć z bliska ul i życie pszczół, 
a w zagrodzie kury i w gniazdach szukać ich jajek. Dorosłym może wydawać się to 
banalne, ale najmłodsi mieli niemałą frajdę, bo zobaczyli z bliska coś naturalnego, 
autentycznego. Jeśli dodamy do tego liczne konkursy, quizy, a w ślad za tym zdobyte 
nagrody, to nic dziwnego, że uczestnicy ocenili piknik jako bardzo udaną imprezę, 
która ku uciesze wszystkich zakończyła się smakołykami z grilla, pysznymi sałatka-
mi i znakomitym sernikiem, no i wspólnym śpiewem biesiadnych piosenek. 

Takie spotkania mają jeszcze jedną wartość, może najważniejszą – to budowanie 
wspólnoty mieszkańców Przeźmierowa. To także ciekawa propozycja rodzinnego 
spędzenia czasu, dlatego serdecznie dziękujemy Małgorzacie i Michalinie Racibor-
skim i ich przyjaciołom za zorganizowanie tak wartościowego wydarzenia, a Gmi-
nie za jej współfinansowanie. ~ Alicja i Karol Pechowie z córkami

PODZIĘKOWANIE 

Projekt ekologiczne Przeźmierowo, zrealizowany ze środków BIS II edycji, 
przeszedł do historii. Dziękujemy wolontariuszom z poszczególnych stoisk za 
kreatywność i zaangażowanie. Każde stoisko warsztatowe cieszyło się bardzo 

dużym zainteresowaniem. Szczególne słowa podziękowania kierujemy w stronę ze-
społu Leroy Merlin – projekt „Dzieciaki-sadzeniaki” okazał się strzałem w 10. Po-
dobnie było z budkami lęgowymi i karmnikami dla ptaków, które znikały ze stoiska 
w bardzo szybkim tempie. 

Kukurydza w różnej postaci ofiarowana nam przez sołtys Katarzynę Preyer i Radę 
Sołecką Przeźmierowa doskonale wpisała się w klimat wydarzenia. Dziękujemy za 
liczne przybycie na naszą biesiadę. Byłyśmy przygotowane na 250 osób, a było nas 
znacznie więcej. Cieszymy się, że naszym pomysłem sprawiłyśmy radość małym 
i dużym odbiorcom.  ~ Małgorzata i Michalina Raciborskie  

Ekologiczne Przeźmierowo

Zgłoszone przez mieszkańców, sołtysów i rady sołeckie propozycje inwestycje 
są analizowane przez wydziały merytoryczne – trwa kolejny  etap tworzenia 
Planu Rozwoju Lokalnego 2023-2028. Po jego zakończeniu powstanie lista 

propozycji inwestycji w każdej miejscowości oraz lista inwestycji o znaczeniu ogól-
nogminnym. Te listy zostaną przedstawione mieszkańcom tak, aby każdy mógł się 
z nimi zapoznać. 

– 20 listopada odbędzie się powszechne głosowanie, bo to mieszkańcy zadecydują, 
jakie inwestycje mają być zrealizowane – podkreśla Wójt Tadeusz Czajka. – Każdy 
będzie mógł wskazać dwie inwestycje lokalne i jedną z listy ogólnej. 

Na podstawie wyników głosowania mieszkańców powstanie ostateczny projekt 
Planu Rozwoju Lokalnego, który zostanie przekazany Radzie Gminy.  ~ ARz

PRL 2023-2028: 
projekt w opracowaniu
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~ aktualności

W dwa wakacyjne wieczory Sołtys i Rada Sołec-
ka Tarnowa Podgórnego zorganizowali w Parku 
700-lecia w Tarnowie Podgórnym plenerowe sean-

se kinowe. 2 lipca został zaprezentowany film „Jestem Taka 
Piękna”, natomiast 13 sierpnia wyświetlono „Wiek Adali-
ne”. Dla uczestników zapewniono każdorazowo 90 leżaków, 
które wypełniły się szybko zróżnicowanymi grupami osób, 
z których największą stanowiła młodzież. Filmy z dwóch róż-
nych repertuarów w pięknych okolicznościach przyrody, a do 
tego przy bardzo dobrej pogodzie uprzyjemniły ten letni czas 
mieszkańcom Sołectwa Tarnowa Podgórnego. 

~ Barbara Przyjemska, Sołectwo Tarnowo Podgórne

Mimo iż w kalendarzu jeszcze mamy lato, to my wra-
camy wspomnieniami do wakacyjnych miesięcy. 
Wakacje w Lusowie rozpoczęliśmy 25 czerwca 

Nocą Świętojańską. Tegoroczna impreza obyła się na górnym 
trasie przy plaży OSiR. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie, 
dzieci mogły wziąć udział w animacjach, a pozostali uczest-
nicy mogli uwić sobie wianek, by móc go później, zgodnie 
z tradycją, puścić do jeziora. Imprezę uświetnił Zespół Pieśni 
i Tańca Lusowiacy, prezentując obrzęd „Żywy ogień żywa tra-
dycja”.

W lipcu mogliśmy spotkać się na plaży przy restauracji Le-
śny Zakątek na kinie plenerowym – wieczór spędziliśmy przy 
polskiej komedii „Pani z przedszkola”. Kolejny seans kina 
plenerowego odbył się w sierpniu. Tym razem był on dedyko-
wany najmłodszym mieszkańcom Lusowa – spotkaliśmy się 
przy filmie familijnym „Był sobie pies”.

Wszystkim mieszkańcom serdecznie dziękujemy za tak 
liczne uczestnictwo w organizowanych przez nas wydarze-
niach i już teraz zapraszamy na kolejne. Już 25 września Lu-

sowskie pożegnanie lata. Więcej szczegółów znajdą Państwo 
na naszym profilu na Facebooku.

~ KN

W sobotni, lipcowy poranek wybraliśmy się na wy-
cieczkę do Centrum Edukacji Regionalnej i Przy-
rodniczej w Mniszkach. Pani przewodnik oprowa-

dziła nas i opowiedziała ciekawe historie na temat folwarku, 
oraz zapomnianych zawodach, takich jak szewc, bednarz, czy 
kowal. Mieliśmy okazję obejrzeć tarki i bale do prania, żelaz-
ka do prania, a także maglownice. Każdy uczestnik wyciecz-
ki mógł własnoręcznie wypleść z wikliny wóz Drzymały. Po 
zakończonej pracy zaczęło się biesiadowanie i wspominanie 
dawnych czasów z lat dzieciństwa.
 ~ Sołectwo Lusówko

Lato 2022 w Sołectwie Lusowo

Sołeckie Kina Plenerowe 
w Tarnowie Podgórnym

Lusówko na wycieczce  
w Mniszkach
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~ aktualności

Czworo nastolatków – Natalia Korcz, Sebastian Kotec-
ki i Tycjan Matuszkiewicz z Lusówka oraz Weronika 
Kalke z Jankowic – zatrzymali pijanego kierowcę i za-

pobiegli potencjalnemu nieszczęściu. 
W sierpniu przed jednym ze sklepów zauważyli, że do sa-

mochodu na miejsce kierowcy siada mężczyzna, który był pod 
wpływem alkoholu. Próbowali go zatrzymać, niestety niesku-
tecznie – auto ruszyło. Nasza czwórka wsiadła zatem do swo-
jego samochodu i ruszyła w pogoń, jednocześnie alarmując 
policję. Po chwili pijanemu kierowcy popsuło się auto i naj-
pierw dogoniła go nasza czwórka, a po chwili dojechała poli-
cja, która ujęła pijanego.  

Pod wrażeniem zachowania młodzieży był Komendant Po-
licji w Tarnowie Podgórnym kom. Janusz Borowiak: – Kiedy 
przeczytałem notatkę służbową policjantów, uznałem, że taką 
obywatelską postawę młodych ludzi powinno się wyróżnić. 
Dlatego Komendant zainicjował spotkanie Wójta z młodzieżą, 
które odbyło się 12 września w Urzędzie Gminy.

Opowiadając o wydarzeniu młodzi bohaterowie podkreślali: 
– Nie wahaliśmy się ani chwili, przecież ten pijany kierowca 
mógł potrącić kogoś na przejściu dla pieszych albo spowodo-
wać wypadek drogowy. Wójt Tadeusz Czajka był pełen uzna-

nia: – Wasza szybka i zdecydowana reakcja może być wzorem 
dla wszystkich, nie tylko dla waszych rówieśników. Gratuluję 
Wam odwagi i poczucia odpowiedzialności za innych. 

Komendant Janusz Borowiak przekazał młodzieży gratula-
cje i gadżety od Komendanta Miejskiego Policji. Upominki 
wręczył także Wójt Tadeusz Czajka.

~ ARz

Odważni i odpowiedzialni

Program obchodów Dożynek Gminy Tarnowo Podgórne 
w tym roku mocno „skorygowała” pogoda. – Do końca 
mieliśmy nadzieję, ale niestety, po ulewnych deszczach 

w nocy i równie pesymistycznych prognozach na całą niedzielę 
byliśmy zmuszeni odwołać wszystkie wydarzenia na zewnątrz 
– wyjaśniała I Zastępca Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat.

Na mszy św. w lusowskim kościele zgromadzili się goście, 
samorządowcy, delegacje sołeckie i mieszkańcy. Uroczysty 
charakter podkreślała obecność licznych pocztów sztanda-
rowych. Po mszy Zespół Pieśni i Tańca „Lusowiacy” przed-
stawił obrzęd dożynkowy, a starostowie dożynkowi, sołtysi 
Lusowa – Karolina Nowak i  Sierosławia – Marek Siwczak, 
przekazali Wójtowi Tadeuszowi Czajce chleb wypieczony z 
mąki z tegorocznych zbiorów. 

Wśród gości w kościele była delegacja z Kamieńca Podol-
skiego – naszego partnerskiego miasta w Ukrainie – której 
przewodził Starosta Michaił Simaszkiewicz. Starosta przyje-
chał osobiście podziękować naszej społeczności za pomoc, 
jaką udzielamy od pierwszych dni wojny uchodźcom, którzy 
znaleźli w naszej Gminie schronienie, jak i za wsparcie prze-
kazywane do Ukrainy. Wręczył także Wójtowi medal „Za Za-
sługi” – jest to najważniejsze odznaczenie Rady Powiatu Ka-
mieńca Podolskiego. 

~ ARz

Dziękujemy KGW Lusowo za przygotowanie gminnego  
wieńca dożynkowego wg projektu Teresy Kosmowskiej.

Deszczowe, ale uroczyste Dożynki
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Przedsiębiorcy prowadzący handel detaliczny, jak i gastro-
nomiczny wyrobami alkoholowymi są zobowiązani dokonać 
wpłaty	III	raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym	terminie	do	
dnia	30	września	2022	r.	W roku nabycia zezwolenia lub utra-
ty jego ważności opłaty, o których mowa poniżej, dokonuje się 
w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłaty kształtują się następująco:
1. Podstawowa:
a)  525 zł – na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% al-

koholu oraz piwa,
b)  525 zł – na sprzedaż napojów zawierających powyżej 

4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
c)  2 100 zł – na sprzedaż napojów zawierających powyżej 

18% alkoholu.

2. Opłatę, o której mowa w pkt. 1, przedsiębiorca prowa-
dzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, 
w którym roczna wartość w roku poprzednim przekroczyła:

a)  37 500 zł – dla napojów alkoholowych o zawartości do 
4,5% alkoholu oraz piwo – wnosi w wysokości 1,4% ogól-
nej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

b)  37 500 zł – dla napojów alkoholowych o zawartości od 
4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wy-
sokości 1,4 ogólnej wartości sprzedaży tych napojów 
w roku poprzednim,

c)  77 000 zł – dla napojów alkoholowych o zawartości po-
wyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej 
wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

3. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży po-
szczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekro-
czyła wartości, w których mowa w pkt 2, wnoszą opłatę w wy-
sokości określonej w pkt. 1.

4. Za dotrzymanie terminu wniesienia opłaty uznaje się datę 
dokonania wpłaty na rachunek tutejszego urzędu potwierdzo-
nej w placówce pocztowej lub banku przyjmującego wpłatę 
lub przelew.

5. Warunkiem potwierdzenia sprzedaży wyrobów alkoho-
lowych jest posiadanie przez przedsiębiorcę kopii złożonego 
oświadczenia potwierdzonej przez tutejszy urząd oraz posia-
danie odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie 
opłaty za korzystanie z zezwoleń.

Zwracam uwagę, że wniesienie opłaty odbywa się bez 
uprzedniego wezwania.

Konsekwencje prawne niewywiązania się przedsiębiorcy 
z obowiązków wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

1. zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt. 5 lit. a oraz ust. 12a zezwo-
lenie	wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu zło-
żenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli 
przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do 
dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt. 5 lit. a nie złoży 
oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodat-
kowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2,

2. zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt. 5 lit. b oraz ust. 12b zezwole-
nie	wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu doko-
nania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli 
przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do 
dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt. 5 lit. b nie wnie-
sie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 lub 5, powiększonej 
o 30% tej opłaty,

3. zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt. 5 zezwolenie	cofa	się w przy-
padku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu 
o wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim.

W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania 
opłaty w wysokości i terminach określonych przez ustawę 
przedsiębiorca może wystąpić o wydanie nowego zezwolenia 
nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania de-
cyzji o wygaśnięciu zezwolenia (art. 18 ust. 13).

W przypadku cofnięcia zezwolenia z powodu podania fał-
szywych danych w oświadczeniu przedsiębiorca może wystą-
pić o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upły-
wie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia (art. 
18 ust. 11).

Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Gminy Tarnowo 
Podgórne ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne – ra-
chunek bankowy w ING Bank Śląski S.A. Oddział Poznań nr 
rachunku: 32	1050	1520	1000	0024	3672	4641

Bliższych informacji na powyższy temat udziela Jolanta 
Kaźmierczak tel. 61 8959 260, edg@tarnowo-podgorne.pl 

~ wso

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmo-
wi (tekst jednolity: Dz. U. Z 2021 r. poz. 1119 z późniejszymi 
zmianami).

Termin płatności III raty 2022 r.
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

~ aktualności

Pytamy o opinię
W dniach 19-24 września do naszych drzwi zapukają ankieterzy Pracowni Badań Opinii Publicznej Społeczności 

Lokalnej i Rynku i zapytają o opinię mieszkańców na temat Gminy – warunków życia, oczekiwań i potrzeb. 
– Badania opinii są dla nas cennym źródłem informacji – mówi Wójt Tadeusz Czajka. – Na podstawie uzyska-

nych wyników wiemy, jakie są preferowane kierunki inwestycyjne, jakie obszary funkcjonowania Gminy należy usprawniać. 
Co ważne – każdy z ankieterów będzie posiadać identyfikator, który powinien okazać przed rozpoczęciem spotkania. 

~ ARz
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~ aktualności

30 sierpnia grupą kilkunastu osób z Koła Seniora z Tar-
nowa Podgórnego wyruszyliśmy nad Jezioro Lubaskie 
w Lubaszu k. Czarnkowa. Zamieszkaliśmy w domkach 

kempingowych w Ośrodku Wypoczynkowym, należącym do 
tamtejszego Gminnego Ośrodka Kultury. 

Lubasz to wieś gminna, w której można zobaczyć późnoba-
rokowy kościół, barokowy pałac z parkiem krajobrazowym, 
ośrodek wypoczynkowy z polem biwakowym oraz domkami 
letniskowymi, zabytkowy kolejowy przystanek osobowy i ła-
downię.

Jezioro Lubaskie to akwen o pierwszej klasie czystości, 
osłonięty pasmem drzew i krzewów, z dużą plażą przy ośrod-
ku wypoczynkowym. Choć byliśmy tam pod koniec lata, słoń-
ce jeszcze mocno grzało, więc odpoczywaliśmy i spacero-
waliśmy w słońcu, w błogiej ciszy, słuchając szumy drzew 
i śpiewu ptaków. Kilka koleżanek odważyło się na spacer wo-

kół jeziora (ok. 5 km) leśnymi ścieżkami, czasem bardzo zaro-
śniętymi lub stromymi. Widzieliśmy rodzinę łabędzi z piątką 
młodych łabędzi. Szkoda tylko, że noce były już bardzo zimne 
i wietrzne. Wypoczęci i z nadzieją na następny wspólny wy-
jazd, wróciliśmy do domów. 

Dziękujemy naszym koleżankom Mirce i Ani za zorganizo-
wanie tego wyjazdu.

~ Krystyna Piechota
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Tarnowscy Seniorzy 
w Lubaszu

Myślę, że w stwierdzeniu zawartym w tytule nie ma 
przesady. Wystarczy że spojrzymy na listę wyda-
rzeń, które od początku czerwca zostały zorganizo-

wane w naszym Kole. W czerwcu dwie liczne grupy wypoczy-
wały nad morzem: w Sarbinowie oraz w Ustroniu Morskim. 
Grupa przebywająca w Ustroniu Morskim w czasie jednodnio-
wej wycieczki odwiedziła Koszalin. 

Na początku lipca liczną grupą zaznaczyliśmy swoją obec-
ność na III Balu Seniorów w Jankowicach, którego organi-
zatorem była gminna Rada Seniorów. Możemy pochwalić 
się zajęciem I miejsca w konkursie tańca przez parę z nasze-
go Koła oraz występem słowno-wokalnym przygotowanym 

przez seniorów z naszego Koła. W połowie lipca nasi seniorzy 
rywalizowali w strzelaniu z karabinka sportowego uczestni-
cząc w III mistrzostwach Koła, zorganizowanych na strzelnicy 
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowie Podgórnym. 
Mistrzostwa te, podobnie jak poprzednie, połączone były z za-
bawą taneczną w sali „Bankietowej Strzelnicy”. 

Potwierdzeniem aktywności naszych seniorów może być też 
sierpień, w którym przez tydzień „wypoczywaliśmy” w Bu-
sku Zdroju. Termin „wypoczywaliśmy” nie przypadkowo uję-
ty jest w cudzysłów, gdyż pobyt obfitował w wiele wydarzeń 
zajmujących sporo czasu. Zwiedziliśmy pobliskie atrakcyjne 
miejscowości: Szydłów, Wiślicę, Pińczów oraz oczywiście 
Busko Zdrój z Olejarnią Zagłoby i Izbą Chleba w Parafii św. 
Brata Alberta – przy tak bogatym programie na wypoczynek 
zostawało niewiele czasu.

Miesiąc zakończyliśmy dwudniową wycieczką do Wrocła-
wia, odwiedzając Panoramę Racławicką, ZOO oraz zwiedzili-
śmy wiele ciekawych miejsc Wrocławia, do których zaprowa-
dził nas i barwnie opisał pan przewodnik.

Wrzesień rozpoczęliśmy wycieczką na „Szlaku kościołów 
drewnianych wokół Puszczy Zielonka”. Zwiedziliśmy kościo-
ły w Kicinie, Wierzenicy, Łagiewnikach Kościelnych, Sko-
kach i w Sławnie. Przed nami jeszcze zaplanowane na wrze-
sień wydarzenia takie jak: wycieczka po ciekawych miejscach 
naszej Gminy, II Mistrzostwa Koła w kręglach (na Kręgielni 
Vektor) oraz jak zawsze o tej porze roku grzybobranie połą-
czone z integracyjnym piknikiem przy ognisku.

Poza licznymi wyjazdami, w nowej sali CIO co dwa tygo-
dnie odbywają się Zebrania Zarządu oraz Zebrania Ogólne 
przy kawie, a także spotykamy się na fajfach (potańcówkach) 
przy dobrej muzyce. Aktywne są też małe grupy tematyczne.

Mam nadzieję, że oferta Zarządu naszego Koła jest atrakcyj-
na – zapraszamy chętnych w nasze szeregi.

~ Julian Kiełczewski
Przewodniczący Koła Seniorów w Przeźmierowie

Aktywni Seniorzy w Przeźmierowie
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Przed nami plenerowe wydarzenie kulturalno-sportowe 
w Parku im. Stanisława Kanikowskiego w Przeźmie-
rowie. W weekend 17-18 września spotkamy się w ra-

mach Dni Przeźmierowa 2022. Zapraszamy do wspólnego 
świętowania.

Co w programie? W sobotę na scenie zaprezentują się lokal-
ni artyści oraz zaproszeni goście, rozegrany zostanie finał 18. 
edycji Rankingu Sołectw Gminy Tarnowo Podgórne. Wieczo-
rem zagra zespół LEMON. Grupa, założona w 2011 r. przez 
wokalistę i kompozytora Igora Herbut, ma na koncie 4 albumy 
studyjne, które pokryły się złotem, platyną i podwójną platy-
ną, a dwa z nich były nominowane do Fryderyków. Głos Igo-

ra Herbuta z pewnością zapewni nam dużą dawkę energii, ale 
również wprowadzi w stan melancholii i refleksji. Sobotę za-
kończy zabawa z DJ Jeremim. 

Natomiast niedziela odbędzie się pod hasłem sportowej ak-
tywności z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Tarnowie Pod-
górnym. Będzie otwarta strefa aktywności dla każdego,  joga 
i zumba na świeżym powietrzu, pokazy street wokuotu, a tak-
że wystawa samochodów zabytkowych. Na zakończenie za-
praszamy do kina plenerowego.

Szczegóły na plakacie na ostatniej stronie gazety.
~ ARz

LEMON gwiazdą wieczoru w Przeźmierowie 
~ aktualności

O literaturze w Sieroslawiu

W pierwszą wrześniową sobotę do parku przy Dwor-
ku w Sierosławiu przyjechali miłośnicy literatu-
ry, na Festiwal Miedzianka Po Drodze. Przez cały 

dzień można było porozmawiać m.in. z Filipem Springerem, 
Julią Fiedorczuk, Marcinem Mellerem, Poliną Kujaczynskają 
i Mariuszem Szczygłem. Wieczorem zagrał Michał Zygmunt, 
wystąpił też Teatr Klancyk! Festiwal zakończyło głośne czy-
tanie w parku, a wśród czytających byli również reprezentanci 
naszej Gminy: Dyrektor Muzeum w Lusowie Dr Michał Krzy-
żaniak oraz grupa uczniów i absolwentów tarnowskiego Li-
ceum przygotowana przez Grażynę Smolibocką.

~ ARz



12    | sąsiadka~czytaj |  wrzesień 2022

W sierpniu zaplanowa-
łam sesję Rady Gmi-
ny na 23 dzień mie-

siąca i była to już 57. z kolei 
w obecnej kadencji samorządu. 
Porządek obrad nie był specjal-
nie rozbudowany i zawierał je-
dynie 12 projektów uchwał do 
rozpatrzenia. Projekty dotyczy-

ły zagospodarowania przestrzen-
nego i były bardzo szczegółowo 
omawiane na Komisji Budżetu 
i Rozwoju. W komisji oprócz jej 
członków uczestniczy wielu rad-
nych, którzy nie opiniują projek-
tu uchwały, ale mogą zadawać 
pytania celem wyjaśnienie naj-
drobniejszych szczegółów.

Rada podjęła uchwałę o przy-
stąpieniu do opracowania zmia-
ny miejscowych planów zago-

spodarowania przestrzennego 
w Lusówku w rejonie ulic: Ze-
społowej, Łabędziowej, Trzci-
nowej i Kapitańskiej. W Wy-
sogotowie dla dz. nr 75/5 i ul. 
Olszynowej oraz dla terenów po-
między ul. Szeroką i ul. Krótką 
w Kokoszczynie. 

Rada wyraziła zgodę na od-
stąpienie od trybu przetargowe-
go sprzedaży nieruchomości po-
łożonej w Lusowie dz. nr 624/1 
i w Tarnowie Podgórnym dz. nr 
963/11, 1256/20 oraz 1256/22.

Wyrażono zgodę na sprzedaż 
nieruchomości nr 176/53 w Lu-
sowie w trybie przetargu nie-
ograniczonego.

Określono tygodniowy wy-
miar godzin zajęć pedagogów, 
pedagogów specjalnych, psy-
chologów, logopedów, terapeu-
tów pedagogicznych i dorad-
ców zawodowych zatrudnionych 
w przedszkolach szkołach pro-
wadzonych przez Gminę Tarno-
wo Podgórne.

Podjęto decyzję w sprawie 
szczegółowych warunków okre-
ślenia przyznawania i odpłatno-
ści za usługi opiekuńcze i spe-
cjalistyczne, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opie-
kuńczych dla osób z zaburzenia-

mi psychicznymi oraz szczegó-
łowych warunków częściowego 
lub całkowitego zwolnienia od 
opłat jak również trybu ich po-
bierania. Organizowanie usług 
opiekuńczych w miejscu za-
mieszkania osób starszych oraz 
niepełnosprawnych ułatwia im 
pozostanie w środowisku domo-
wym i pozwala uniknąć umiesz-
czenia w całodobowych placów-
kach opiekuńczych.

Rada rozpatrzyła petycję, do-
tyczącą akcji informacyjnej 
związanej z bezpieczeństwem. 
Wnoszący domagał się podjęcia 
tematu latających dronów (bez-
załogowych statków powietrz-
nych) wyposażonych w kame-
ry, które to loty mogą łączyć się 
z kradzieżami. Komisja dostrze-
gła wagę problemu i uznała pety-
cje za zasadną.

Rada zapoznała się ze spra-
wozdaniami z realizacji wydat-
ków niewygasających i informa-
cją dotyczą z wykonania budżetu 
za I półrocze 2022 r. Wolne gło-
sy, wnioski i informacje zakoń-
czyły jedną z najkrótszych sesji 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne

~ Krystyna Semba
Przewodnicząca rady Gminy 

Tarnowo Podgórne

Z prac Rady Gminy
Sesja z 23 sierpnia

Przystępujemy  
do zmian w planach  

miejscowych 
w Lusówku, 

Wysogotowie  
i Kokoszczynie

~ sprawozdanie

5 listopada 2022 r. odbędą się wybory do Młodzieżowej 
Rady Gminy IV kadencji. Jeżeli masz od 14 do 19 lat, 
na stałe mieszkasz na terenie Gminy i chcesz reprezento-

wać interesy młodzieży, konsultować ważne sprawy z władza-
mi oraz współpracować z młodzieżą z innych gmin, to zgłoś 
swoją kandydaturę! 

Formularz potrzebny do zgłoszenia dostępny jest w Biule-
tynie Informacji Publicznej (http://bip2.tarnowo-podgorne.
pl/6336/dokument/17258) oraz Wydziałach Obsługi Klienta 
(Urząd Gminy Tarnowo Podgórne oraz Filia Urzędu Gminy 
w Przeźmierowie).

Uzupełniony formularz wraz z listą minimum 10 podpisów 
popierających osób należy złożyć do 6 października w Wy-

dziale Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgór-
ne lub w Filii Urzędu Gminy w Przeźmierowie, w godzinach 
pracy Urzędu.

Informacji o działaniach Młodzieżowej Rady Gminy Tarno-
wo Podgórne znajdziecie na Facebooku i Instagramie.

Kalendarz	wyborczy:
Do 6 października 2022 r. – zgłaszanie kandydatów do Mło-

dzieżowej Rady Gminy Tarnowo Podgórne
Do 11 października 2022 r. – ogłoszenie listy kandydatów  
5 listopada 2022 r. w godz. 10.00-15.00 – głosowanie  
Do 10 listopada 2022 r. – ogłoszenie wybranego składu 

Młodzieżowej Rady Gminy Tarnowo Podgórne 

Zostań młodzieżowym radnym!
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~ aktualności

Stowarzyszenie Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa in-
formuje, że zgłosiło swój udział w postępowaniu przed 
Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Poznaniu, 

które zostało wszczęto na wniosek Portu Lotniczego Poznań-
-Ławica. Postępowanie to dotyczy wniosku o zmianę Decy-
zji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Portu z dnia 
28.02.2011 r.

Przypomnieć należy, że na podstawie tej Decyzji został utwo-
rzony Obszar Ograniczonego Użytkowania (OOU) dla Por-
tu Lotniczego Poznań-Ławica. Postępowanie środowiskowe, 
które wówczas miało miejsce, było prowadzone w ramach 
specustawy Euro 2012 i de facto pozwoliło uzyskać przez 
Port zgodę na rozbudowę w oparciu o uproszczone procedu-
ry i wbrew obowiązującym przepisom prawa miejscowego. 
Rozwój Portu i utworzenie OOU, który ten rozwój umożli-
wia, odbywa się oczywiście kosztem życia mieszkańców 
Przeźmierowa i Baranowa, którzy muszą znosić negatywne 
oddziaływanie Portu na środowisko. Co istotne, aby uzyskać 
w 2011 r. zgodę na Decyzję i w konsekwencji na utworzenie 
OOU Port zrezygnował z wykonywania operacji cargo, co zo-
stało wyraźnie zapisane w Decyzji. Było to o tyle istotne, że 
loty cargo są wykonywane samolotami starszymi, z większym 
tonażem, a przez to są znacznie głośniejsze. Co więcej istotnie 
zwiększony zostałby ruch samochodów ciężarowych związa-
ny z obsługą towarową.

Wobec powyższego ze zdziwieniem przyjęliśmy informa-
cję, że Port już w 2020 r. złożył do RDOŚ w Poznaniu wniosek 
o zmianę Decyzji z 28.02.2011 r. i dopuszczenie możliwości 
wykonywania operacji cargo w ramach obecnie ustalonych li-
mitów lotów pasażerskich. W ocenie Portu operacje cargo nie 
wpłyną w żadnej sposób na oddziaływanie akustyczne Portu 
i obecnie istniejący OOU jest wystarczający i adekwatny dla 
planowanych działań.

Jednocześnie, w trakcie trwającego postępowania przed 
RDOŚ w Poznaniu, zarząd Portu złożył petycję do Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego o znaczne zmniejszenie gra-
nic OOU, a jako podstawę załączył wyniki pomiarów oddzia-
ływania hałasu za okres obejmujący ograniczenia ruchu lotni-
czego spowodowany pandemią.

Mając na uwadze powyższe za skandaliczne uznać należy, 
iż Port prowadzi równolegle dwa przeciwstawne postępowa-
nia. W jednym przypadku, przed RDOŚ, wskazuje, że obecny 
OOU jest wystarczający i aktualny dla włączenia operacji car-
go, a jednocześnie składa wniosek do Marszałka Wojewódz-
twa o zmniejszenie OOU z uwagi na ograniczenia pandemicz-
ne.

Obecnie Port, według danych prasowych samego Portu, po-
bił rekord sprzed pandemii liczby  obsłużonych pasażerów 
w lipcu 2022r. Co więcej, Port Poznań – Ławica, ze wszyst-
kich portów regionalnych, najszybciej odbudowuje swoją 
działalność do danych z okresu sprzed pandemii. O tym jak 
jest obecnie głośno zaświadczyć może każdy mieszkaniec te-
renów OOU i sąsiednich. Tym samym petycja zarządu Portu 

do Marszałka Województwa i celowe opieranie się na nieak-
tualnych danych oraz wniosek o wykonywanie operacji cargo 
jest pozbawiona podstaw i musi budzić nasz sprzeciw.

Jednocześnie podkreślić trzeba, że na obecnym etapie po-
stępowania Port uzyskał, sobie wiadomym sposobem, kurio-
zalne postanowienie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowi-
ska stwierdzające, że wprowadzenie lotów cargo nie wymaga 
przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowi-
sko. Sprawa wróciła jednak do RDOŚ i mamy nadzieję, że Re-
gionalna Dyrekcja nie pozbawi społeczeństwa udziału w po-
stępowaniu, tak bardzo istotnym dla mieszkańców OOU!

Stowarzyszenie informuje, że wobec wniosku Portu Po-
znań-Ławica domagać się będzie, transparentnego działania 
organów administracji publicznej. Co więcej, wobec wniosku 
Portu o dopuszczenie lotów cargo, Stowarzyszenie wniosku-
je o zobowiązanie Portu, przez RDOŚ w Poznaniu, do spo-
rządzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia tym 
samym czy nie ma podstaw do weryfikacji zapisów Uchwały 
Sejmiku ustanawiającej OOU.

Jednocześnie Stowarzyszenie wnioskuje do Urzędu Mar-
szałkowskiego o zobowiązanie Portu do sporządzenia ak-
tualnej oceny oddziaływania Portu na środowisko, bowiem 
zgodnie z treścią dokumentu analizy porealizacyjnej Port sam 
wskazał, że dane te nie są ostateczne i ponowna analiza za-
sięgów hałasu będzie konieczna. Tym samym nie jest dopusz-
czalne prowadzenie przed organami postępowania w sprawie 
weryfikacji/zmiany granic OOU, bez aktualnej i miarodajnej 
oceny faktycznego oddziaływania akustycznego Portu.

Powyższa ocena możliwa będzie jednakże wyłącznie 
w przypadku przywrócenia punktów monitoringu stałego Por-
tu, albowiem z pierwotnych 18 pozostały już tylko 2, a sam 
Port w swoim dokumentach wskazuje, że analiza w oparciu 
o dane z dwóch punktów pomiarowych jest niemiarodajna.

Reasumując, ostatnie działania Portu, prowadzone „po ci-
chu” i pod przykrywką pandemii, i bez udziału społeczeństwa, 
mają na celu znaczne pogorszenie komfortu życia mieszkań-
ców Przeźmierowa i Baranowa, co podważa deklarowaną 
uczciwość Portu w kontaktach z sąsiadami.

Nie ma zgody mieszkańców na dopuszczenie do wykonywa-
nia operacji cargo z Portu. Przypomnieć należy, że Port przez 
lata, w tym w setkach postępowań sądowych, zaprzeczał temu, 
a jednocześnie „po cichu” przygotowywał całą infrastrukturę 
pod loty cargo. Dlatego też Stowarzyszenie, podejmie wszel-
kie działania prawne, aby ww. inwestycję zablokować, do cza-
su przeprowadzenia rzetelnej analizy oddziaływania na środo-
wisko, potwierdzającej faktyczny brak negatywnych skutków 
operacji cargo.

Żywimy przy tym nadzieję, że takie działania, w obronie 
mieszkańców, podejmą również władze samorządowe naszej 
gminy i województwa.

~ Leszek Wardeński
Przewodniczący Stowarzyszenia

Port lotniczy Poznań-Ławica  
chce być jeszcze głośniejszy
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Zapraszamy do Klubu Piwnica pod Termami na:

TRENING EMS - ELEKTROSTYMULACJI MIĘŚNI
jeden trening to tylko 25 MIN!

CO TO JEST TRENING EMS?
Trening EMS to personalny, innowacyjny i efektywny trening oparty o metodę
elektrostymulacji mięśni. Trening EMS charakteryzuje się oszczędnością czasu,
wysoką skutecznością i pozytywnymi skutkami dla zdrowia,
aktywują 90% aparatu mięśniowego pobudzającego także włókna znajdujące
się głęboko w ciele. Usługa przeznaczona zarówno dla początkujących jak
i zaawansowanych czy sportowców, którzy chcą urozmaicić swój trening.
Wykonywane ćwiczenia są proste i oparte na naturalnym wzorcu ruchowym.

BEZPIECZEŃSTWO
Trening EMS to jedna z najbezpieczniejszych form treningowych. Zastosowanie
impulsu elektrycznego pozwala na trening zarówno osobom zdrowym jak i po
kontuzjach czy urazach, dlatego ta forma treningowa często jest stosowana
w �zjoterapii.

PIERWSZYTRENING
Pierwszy trening jest zawsze dłuższy, gdyż potrzebny jest czas na poznanie
potrzeb i wstępne rozpoznanie. Godziny treningów ustalane są indywidualnie.

Umów się na trening:
telefon: 61 625 9062;
e-mail: �tness@tarnowskie-termy.pl

Co zyskasz używając Rollmasażera?

� Niższa waga
� Jędrna skóra
� Brak cellulitu i rozstępów
� Poprawa samopoczucia
� Rehabilitacja pourazowa
� Terapia podczerwienią
� Terapia kolagenowa

Sala z Rollermasażami
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Rozpoczynamy sezon w Stre�e Saun
Wraz z wrześniem wznawiamy pełen plan seansów saunowych. Zapraszamy na rytuały saunowe
od poniedziałku do piątku na 19:00, 20:00 i 21:00. W sobotę zaczynamy prowadzić seanse
od 16:00 do 21:00 o pełnych godzinach.

Na Strefę Saun od 1 września zapraszamy od poniedziałku do czwartku w godzinach od 15:00
do 22:00. Saunowy weekend zaczynamy od piątku. Zapraszamy Was serdecznie od piątku
do niedzieli w godzinach od 9:00 do 22:00.

Zapraszamy również na saunowe wydarzenia cykliczne jak Rodzinne Saunowanie oraz Kobiece
Saunowanie.

KOBIECE
SAUNOWANIE
25września 2022

9:00 - 11:00

3mln
KLIENTEM

TARNOWSKICH TERM

Kto zostanie

wygraj dzień relaksuw Tarnowskich Termach

spodziewamy się
już wewrześniu

Bilety na Kobiece Saunowanie według bieżącego cennika saun.
Strefa Saunw tym czasie dostępna będzie TYLKO dla pań.
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~ tcwp

RUBRYKA PRAWNA TCWP 

Mediacja jako sposób rozwiązywania sporów 
i uratowania firmy przed niewypłacalnością

Bezpłatne konsultacje specjali-
stów Tarnowskiego Centrum 
Wspierania Przedsiębiorczości 

dedykowane są przedsiębiorcom prowa-
dzącym działalność gospodarczą na te-
renie Gminy Tarnowo Podgórne, start-
-up’om oraz mieszkańcom planującym 
założenie firmy. 

W ostatnim kwartale 2022 r. doradz-
two odbywać się będzie zarówno stacjo-
narnie jaki i zdalnie (w formie rozmowy 
telefonicznej). Oznacza to, że w każdym 
miesiącu wyznaczony zostanie jeden 

termin konsultacji telefonicznych oraz 
jeden termin konsultacji stacjonarnych, 
do każdego z naszych ekspertów. Szcze-
gółowe informacje dotyczące konsulta-
cji znajdują się na stronie internetowej 
www.tcwp.pl, w zakładce Doradztwo. 

W przypadku chęci skorzystania 
z konsultacji, niezbędna jest wcześniej-
sza rejestracja w biurze Tarnowskiego 
Centrum Wspierania Przedsiębiorczo-
ści. Wyślij zgłoszenie mailowe na adres: 
kontakt@tarnowo-podgorne.pl lub za-
dzwoń: 61 89 59 242. 

DORADCA	PODATKOWY
3 i 17 października, 7 i 21 listopada, 5 

i 19 grudnia
Zakres konsultacji: formalności 

związane z założeniem i prowadze-
niem firmy, doradztwo w zakresie wy-
boru najkorzystniejszej formy opo-
datkowania, wskazanie konsekwencji 
podatkowych zawieranych umów, za-
gadnienia związane z Nowym Ładem.

Konsultacji udzielają doradcy podat-
kowi Izabela i Jacek Leśniewscy z kan-

Choć żyjemy w czasach, w których trudno coś zapla-
nować, a rzeczywistość wciąż nas zaskakuje, to jed-
nak musimy się w niej odnaleźć i umieć przewidywać, 

a także w porę szukać rozwiązań. Jest to ważne w szczegól-
ności, gdy na horyzoncie pojawiają się problemy, wzrost cen, 
zatory z płatnościami czy konieczność dochodzenia zapłaty od 
kontrahentów czy klientów. Dochodzenie roszczeń na drodze 
sądowej może okazać się kosztowne, długotrwałe i bezsku-
teczne. Postępowanie restrukturyzacyjne, czy upadłościowe 
to zawsze jest ostateczność, a nadto są to postępowania dro-
gie, choć nieraz konieczne. Trzeba też pamiętać, że sąd odda-
li wniosek o upadłość niewypłacalnego dłużnika, jeżeli jego 
majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania 
lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów.

W sytuacji, gdy zaczynają pojawiać się problemy, warto 
wcześniej podjąć działania, które pomogą zapobiec kierowa-
niu sprawy na drogę sądową, a gdy już na niej jesteśmy – skró-
cić postępowanie i zmniejszyć jego koszty. Jednym z takich 
działań może być decyzja o podjęciu mediacji, której celem 
jest zawarcie ugody. 

Mediacja obok arbitrażu, koncyliacji, negocjacji ugodo-
wych, jest jedną z form rozwiązywania sporów. To sposób na 
wypracowanie satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu 
na drodze dobrowolnych i poufnych rozmów, które prowadzi 
mediator – bezstronna i neutralna osoba trzecia. Jest formą ko-
munikacji pomiędzy stronami sporu, która ma doprowadzić do 
wypracowania zadowalającego rozwiązania dla obu stron za-
istniałego sporu czy konfliktu.

Zasadnicze unormowania dotyczące mediacji w prawie pol-
skim znajdują się w Kodeksie postępowania cywilnego, w ar-
tykułach od 1831 do 18315. Brak jest odrębnych unormowań 
prawnych poświęconych wyłącznie mediacji czy mediatorom. 
Chociaż unormowania te zawarte są w procedurze postępowa-
nia cywilnego, zastosowanie mają zarówno w przypadku me-
diacji sądowej jak też pozasądowej, co wynika wprost z prze-

pisu art. 1831 § 2, w myśl którego mediację prowadzi się na 
podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu kie-
rującego strony do mediacji. Umowa może być zawarta także 
przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację, gdy strona 
złożyła wniosek, o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym 
dowodem doręczenia jego odpisu drugiej stronie.

Mediacja jest dobrowolna i poufna. W czasie jej trwania 
strony starają się znaleźć najlepsze dla nich rozwiązanie pro-
blemu. Powinny czynić sobie ustępstwa i spojrzeć szerzej 
na sprawę, mając też na uwadze, np. dalszą współpracę, czy 
szereg korzyści płynących z dojścia do porozumienia. Ma to 
szczególne znaczenie przy długotrwałej współpracy, gdy stro-
ny do tej pory były biznesowymi partnerami. Mediacja pozwa-
la też stronom wyjść z konfliktu z twarzą, co ma ogromne zna-
czenie, przy budowaniu wizerunku firmy. Mediacja może być 
też dobrym i cennym narzędziem w procesie reklamacyjnym.

Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, sąd na wnio-
sek strony niezwłocznie przeprowadza postępowanie co do 
jej zatwierdzenia. Jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze 
egzekucji, sąd zatwierdza ją przez nadanie jej klauzuli wyko-
nalności; w przeciwnym przypadku sąd zatwierdza ugodę po-
stanowieniem. Sąd odmawia nadania klauzuli wykonalności 
albo zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem, w cało-
ści lub części, jeżeli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasa-
dami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, 
a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności. Ugo-
da zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, 
ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta 
przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klau-
zuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym.

~ Aleksandra Kupczyk-Zajączkowska
radca prawny, specjalista TCWP

Tekst źródłowy: ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postę-
powania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 z późn. zm.).

Dyżury specjalistów TCWP
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Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców jest orga-
nizacją zrzeszającą  małe średnie i duże firmy z terenu 
Gminy Tarnowo Podgórne i gmin ościennych. Głów-

ne cele stowarzyszenia zostały zawarte w statucie www.tsp.
pl Zarząd obecnej kadencji  podejmuje wiele działań na rzecz 
przedsiębiorców i pracowników zatrudnionych w naszych fir-
mach, po uruchomieniu Zespołu Szkół Technicznych Tarno-
wo Podgórne wspiera edukację zawodową i działalność naszej 
szkoły.

W II semestrze roku szkolnego 21/22 organizowaliśmy do-
datkowe warsztaty teoretyczno-praktyczne dla branży meblar-
skiej i mechatroników. Zrealizowaliśmy dwa projekty w Pra-
cowni Innowacji Technologicznych. 
Zajęcia	z	robotyki
W Pracowni Innowacji Technologicznych Stowarzyszenie 

zorganizowało zajęcia praktyczne i teoretyczne z robotyki dla 
uczniów kształcących się w zawodach technik mechatronik, 
technik elektronik, technik informatyk i technik robotyk. Za-
jęcia odbyły się w czterech grupach po 4 uczniów (24 godzi-
ny dla każdej grupy) przy wsparciu Gminy. Całkowite koszty 
projektu to 20 371,84 zł, dofinansowanie z Gminy 15 000 zł. 
W zajęciach wzięło udział 16 uczniów klas I i II z Zespołu 
Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym. Zajęcia pozwo-
liły uczniom zapoznać się z podstawami robotyki, nauką pro-
gramowania i budową modeli robotów. Wieńcząca warsztaty 
prezentacja robotów polegała na opisie robota i zaprezentowa-
niu jego możliwości, w tym poruszania się w różnych kie-
runkach w zbudowanym labiryncie czy przenoszenia butelki 
plastikowej.
Rozwój	umiejętności	w	zawodach	„Stolarz	II”	i	„Tapicer	

/	krawcowa	II”
W Pracowni odbyły się też zajęcia praktyczne i teoretycz-

ne dla uczniów kształcących się w zawodach stolarz i tapi-
cer/krawcowa. Zajęcia odbyły się w trzech grupach po 4 – 6 
uczniów (24 godziny dla każdej grupy).  Rzeczywiste koszty 
projektu 15 571,85 zł, dofinansowanie z Gminy Tarnowo Pod-
górne 12 000 zł. Szkolenie przełoży się na praktyczne umie-
jętności wykorzystywane na stanowiskach pracy u lokalnych 
przedsiębiorców.

W zajęciach wzięło udział 16 uczniów klas I i II z Zespo-
łu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym. Uczniowie 
przygotowali 16 mniejszych i 2 duże zegary ścienne wykona-
ne z drewna. Przeprowadzili też renowację kilku krzeseł. 

Zorganizowano dwie wycieczki, jedną do firmy Schattdecor 
w Tarnowie Podgórnym (27 maja), drugą do firmy Kronospan 
w Szczecinku (3 czerwca).

Zajęcia zostały zakończone uroczystą galą, podsumowującą 
warsztaty. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i upo-
minki przygotowane przez sponsorów i członków Tarnowskie-
go Stowarzyszenia Przedsiębiorców w Tarnowie Podgórnym.

~ TSP

Praktyka najważniejsza!

celarii doradców podatkowych Alo-2 
Sp. z o.o.

KSIĘGOWA
10 i 24 października, 14 i 28 listopada, 

5 i 12 grudnia
Zakres konsultacji: zagadnienia 

związane z Nowym Ładem, wybór for-
my opodatkowania, zmiana formy opo-
datkowania, obowiązki ewidencyjne 
i podatkowe w zakresie podatku do-
chodowego, obowiązki przedsiębiorcy 
w związku ze sprzedażą na rzecz osób 
fizycznych – kasa fiskalna, sprzedaż 
wysyłkowa, obowiązki przedsiębiorcy 
w zakresie ubezpieczeń społecznych 

ZUS, obowiązki przedsiębiorcy w za-
kresie podatku VAT w związku z ob-
rotem krajowym i wewnątrzwspól-
notowym, obowiązki przedsiębiorcy 
w związku z zatrudnieniem pracownika 
na umowę o pracę i umowy cywilno-
prawne (zlecenia, o dzieło) oraz wymo-
gi przy zatrudnieniu obcokrajowców.

Dyżur pełni Alicja Stawowa – księgo-
wa z kancelarii księgowej ASFinanse.

RADCA	PRAWNY
12 i 26 października, 9 i 23 listopada, 

14 i 21 grudnia
Zakres konsultacji: konsultowanie za-

pisów w umowach i innych dokumen-

tach w obrocie gospodarczym, porady 
z zakresu prawa gospodarczego i han-
dlowego, porady z zakresu prawa cy-
wilnego w tym zobowiązań, bieżące do-
radztwo w zakresie prawa pracy.

Dyżur pełni radca prawny Aleksandra 
Kupczyk-Zajączkowska.

DORADZTWO	MAILOWE
Ta forma wsparcia świadczona jest 

w trybie ciągłym.  Prosimy o kierowanie 
pytań do ekspertów na adres: kontakt@
tarnowo-podgorne.pl 

~ Dagmara Orlik, TCWP 
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A mnie jest szkoda lata
Jeszcze trochę, a lato będzie wspo-

mnieniem. Niektórzy z nas powie-
dzą Szkoda, że już po, inni Dobrze, 

że już się skończyło. W zależności co kto 
preferuje. A jak było? Wypoczywaliśmy 
nad Bałtykiem, amatorzy wspinaczek 
wybierali góry, niektórzy zaliczyli wy-
pady zagraniczne, a chętnych na wczasy 
pod gruszą czy na własnym ogrodzie też 
nie zabrakło. Można powiedzieć – każ-
demu według zasług, a raczej finanso-
wych i rodzinnych możliwości. 

W czasie wakacji u nas też się dzia-
ło. W czerwcu 60 osób wypoczywało 
w Pogorzelicy, w lipcu i sierpniu odby-
ły się dwa tygodniowe turnusy półkolo-
nii dla seniorów Gminy Tarnowo Pod-
górne. Z lipcowego bardzo szczegółową 
relację zamieściliśmy w poprzednim 
numerze „Sąsiadki-Czytaj”. Program 
sierpniowego był identyczny. Z tej for-
my wypoczynku skorzystało 70 senio-
rów naszej Gminy. Słowa podziękowa-
nia należą się uczestnikom – za udział 
i dobre sprawowanie, koordynatorom 

za organizację, Gminie za dofinansowa-
nie tego projektu. W sierpniu również, 
o czym już też pisałam, odbyło się spo-
tkanie Zarządu z Jubilatami. Dziękuję 
wszystkim zaangażowanym w przygo-
towanie tej integracyjnej imprezy.

Początek września zastał sporą grupę 
naszych słuchaczy w Czarnogórze. Ak-
tualnie wytrwali turyści zwiedzają Al-
banię i Macedonię. To dwie wycieczki 
poza granice naszego kraju (autokarowa 
i samolotowa). Są również miłośnicy 
polskiego morza i we wrześniu spaceru-
ją plażami miejscowości Wicie.

W środę, 28 września, w sali GKS 
Tarnovia w Tarnowie Podgórnym przy 
ul. 23 Października 34 odbędzie się Ze-
branie Sprawozdawczo-Wyborcze Słu-
chaczy Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku w Tarnowie Podgórnym. Początek 
godzina 16.00. Kończy się, wydłużona 
z powodu pandemii COVID, kadencja 
Zarządu. Na zebraniu zostanie przedsta-
wione sprawozdanie z działalności na-
ukowej, dydaktycznej, organizacyjnej 

i finansowej. Wybierzemy nowy Zarząd 
na kolejne trzy lata. Liczymy na wysoką 
frekwencję, bowiem od naszych wybo-
rów zależy dalsza działalność UTW.

Na piątek, 30 września, zaplanowa-
liśmy wyjazd na grzyby. Zmieniamy 
miejsce i po raz pierwszy wybieramy się 
do Chorzępowa. Koszt od osoby 40 zł, 
płatne na konto UTW, zgłoszenia przyj-
muje Barbara Dworczyk tel. 697 806 
171. Grzybów nie gwarantujemy, dobre 
towarzystwo i miłą atmosferę zapewnia-
my.

Przed nami inauguracja Roku Aka-
demickiego 2022/2023. Uroczystość 
odbędzie się w piątek, 7 października, 
w Centrum Kultury w Przeźmierowie, 
ulica Ogrodowa 13a. Zaczynamy o go-
dzinie 16.00. Serdecznie zapraszamy 
zarówno naszych słuchaczy, jak i sym-
patyków.

~ Maria Zgoła 
Projekt współfinansowany przez Gmi-

nę Tarnowo Podgórne

Jak co roku wraz z początkiem wakacji zuchy i harce-
rze ze Szczepu Harcerskiego „Bordowa Brać” pojechali 
na obóz. W tym roku odbywał się on na malowniczych 

Kaszubach. Przez dwa tygodnie każda drużyna wyruszyła na 
własną, niezwykłą przygodę.

24 JGZ „Bordowe Kamyki” przeniosła się do Galii, gdzie 
razem z Asterixem i Obelixem zamieszkali w wiosce Galów. 
Zuchy poznały jej mieszkańców, ich legendy, a razem z dru-
idem Panoramixem zagłębiły się w świat mikstur i eliksirów. 

31 JGZ „Bordowe Wilczęta” założyła wioskę indiańską 
i poznawała tamtejsze zwyczaje. Zuchy robiły własne pióro-

pusze oraz indiańską biżuterię, a Szamanka pokazała zuchom 
jak zrobić talizmany.

39 JGZ „Leśne Duszki” zostały mieszkańcami starożytne-
go Egiptu. Pod czujnym okiem Kleopatry poznawały kolejne 
grupy społeczne Egiptu, a jednego dnia stworzyły nawet wła-
sne piramidy.

Harcerze z 24 PDH „Orbis”, z 31 PDH „Astra” i z 39 PDH 
„Arida Silvam” stali się dzielnymi legionami w rzymskiej ar-
mii. Przez dwa tygodnie odbyli odpowiednie szkolenie, wyko-
nali własne tarcze i miecze, a wszystko po to, aby w kolejnych 
dniach podbijać kolejne tereny ku chwale Cesarstwa i samego 
Cezara.

Natomiast harcerze z 43 PDH „Honker” i z PDWH „Gloria 
Mare” stali się załogą pirackiego statku. Jak na prawdziwych 
piratów przystało, również nasi harcerze ruszyli wyznaczaną 
przez mapę trasą, która doprowadziła ich do zakopanego skar-
bu. 

Obóz harcerski to dobra okazja do umocnienia więzi, zdo-
bycia nowych oraz do rozwijania swoich umiejętności. Zwień-
czeniem tego w harcerstwie są różne sprawności i odznaczenia 
– gratulujemy harcerzom, którzy otrzymali Krzyż Harcerski, 
a także wszystkim zuchom, które dostały Znaczek Zucha. 

To były intensywne dwa tygodnie, dlatego wszystkich ży-
czymy bezpiecznego i udanego wypoczynku w te wakacje. Do 
zobaczenia we wrześniu!

~ Bordowa Brać

Bordowi na Kaszubach
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Dużo by opowiadać, tak w skrócie można by wyrazić 
wrażenia (pół)kolonisty, seniora, który w ostatnim ty-
godniu sierpnia „załapał” się na organizowane przez 

UTW Tarnowo Podgórne, półkolonie. Piąte już, tak, obrastają 
tradycją i nie ma co ukrywać cieszą się olbrzymim zaintere-
sowaniem mieszkańców naszej Gminy. A Gmina też się do-
łożyła, zawsze to dowód, że dbają tu o dobre samopoczucie 
seniorów, ich zdrowie i kondycję. Ha, trzeba mieć kondycję 
dwudziestolatka i zdrowie, by się wyrobić i sprostać wymaga-
niom pięciodniowego turnusu. Każdy dzień pobytu na półko-
lonii to inna historia, temat na odrębne opowiadanie, a chcecie 
lub nie, to musicie uwierzyć.

Zaczynamy, w poniedziałek, 22 sierpnia, autokar wiezie gru-
pę do zaszytej wśród pól, wsi Mniszki. Pierwsze wrażenie? – 
zapytacie. Wieś jak wieś, żadnych tajemnic. Nic bardziej błęd-
nego, przecież to miejsce słynące z wikliniarstwa, wyplatania 
z wikliny przeróżnych „cudeniek”, chociaż najbardziej znane 
to kosze, koszyczki, koszyki. Doświadczyliśmy trudnej sztu-
ki wyplatania i każdy z nas mógł pochwalić się własnoręcz-
nie wykonanym wyrobem. Historia wikliniarstwa przeplata się 
z historią walki o polskość tych miejsc, kultywowaniem tra-
dycji rzemiosł, o których mało kto dziś pamięta, a które ży-
wym obrazem zostały nam ukazane. Bo kto dziś wie coś więcej 
o zawodzie bednarza, kołodzieja, kowala, snycerza czy choć-
by szewca. Wzbogaceni o tę wiedzę z ogromnym apetytem 
wtrząchnęliśmy po „kiełbasce z rusztu”, bo następny dzień… 
Właśnie, kolejna historia. Niby nic zaskakującego, Biblioteka 
Raczyńskich. Tu, fakty mówią same za siebie. Biblioteka ufun-
dowana w mrocznych czasach zaborów przez wielkiego Pola-
ka, Edwarda hr. Raczyńskiego to rzecz niepowtarzalna. Od po-
koleń symbol walki o polskość, a jej zbiory dobitne świadczą, 
że to ogromny wkład ducha i materialne świadectwo polskości. 
A dla nas, przybyłych z Gminy Tarnowo Podgórne dowodem 
powszechnego obcowania, był leżący wśród czasopism regio-
nalnych egzemplarz „Sąsiadki-Czytaj”. Tak, tak, nasze gmin-
ne czasopismo, nasz przewodnik. Prawie nie pękliśmy z dumy. 
Absolutną niespodzianką dla nas, uczestników półkolonii, był 
wyjazd do Nojewa. Nojewo, położone wśród malowniczych je-
zior, znany od niedawna skansen kolei żelaznej. Stacja kolejo-
wa, małe muzeum kolejnictwa. Atrakcja, przejazd wagonikiem 
po ocalałych torach kolejowych. Każdy z nas wykupił bilet na 
przejazd ze stacji Nojewo do stacji Kikowo, skasował u dy-

żurnego ruchu i hajda w podróż. Bomba, mówię wam, bom-
ba, wiatr pędzącej drezyny wciskał nam się we włosy, ogarniał 
i chłodził zgrzane głowy. Wspomnienia i historie ocalałej z za-
pomnienia legendy kolei zapiszą się trwale w naszej pamięci. 
Czwarty dzień to Ostrów Tumski – zderzenie z historią począt-
ków państwa polskiego okresu przed i w czasach panowania 
Mieszka I i jego syna Bolesława. Wspaniale przekazana przez 
pana Roberta, przewodnika, zaintrygowała nas na tyle, że wielu 
odświeżyło sobie z pamięci, wyniesione ze szkoły, wspomnie-
nia tamtych czasów. A katedra i jej udostępnione dla zwiedza-
jących podziemia zdumiewają dziś kunsztem ówczesnych bu-
downiczych. Przeszliśmy na Chwaliszewo, by tu w skupieniu 
wysłuchać,… a czy Wam znana jest historia symbolu Powsta-
nia Wielkopolskiego? Biały Orzeł na czerwonym tle, swym 
obrysem przypominający SERCE. Otóż, w Łęczycy niedaleko 
Puszczykowa, 26 grudnia 1918 r., do drzwi domu, w którym 
przebywali bohaterowie tej opowieści, pani Garstecka i arty-
sta malarz Lewiński, zapukał przybyły z Poznania posłaniec. 
Na wieść, że w Poznaniu trwają walki, pan Lewiński na bia-
łym płótnie namalował orła, z pamięci. Inny kawałek płótna 
białego pofarbowano używając soku z czerwonych buraków. 
Naszyto, wyciętego białego orła, na czerwone tło. Symbol Po-
wstania Wielkopolskiego, symbol polskości wielkopolski nie-
jako zamyka nasze historie. A my, jeszcze tak na podsumowa-
nie wspólnie spędzonego czasu spotkaliśmy się przy stawach 
w Baranowie. Pięknie zagospodarowana stanica tarnowskiego 
koła wędkarskiego Polskiego Związku Wędkarskiego udzieliła 
nam gościny. Tu pod dachem przy stołach, na których stara-
niem naszych koleżanek, uczestniczek półkolonii, znalazły się 
kawa, dla niektórych z cukrem i mlekiem, i domowe wypieki. 
Drożdżowe ciasta z nadzieniem z owoców zebranych z drzew 
przy linii kolejowej w Nojewie, gwarancja świeżości i bez 
„chemii”. Rozwiązały się języki i kolonijni debiutanci szczerze 
przyznali, że impreza zdecydowanie przerosła wszelkie ocze-
kiwania. Organizatorzy stanęli na wysokości zadania, nie było 
słabych punków a te pięć dni warte były poświęconego czasu 
i oderwania od szarej codzienności. Dzięki za wszystko! Jak 
było? Tak, że umówiliśmy się na przyszły rok. Ale to już zupeł-
nie inna historia. 

~ Henryk B.
uczestnik II turnusu półkolonii

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

A to ci historie!
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4 września w naszym bractwie odbyło strzelanie o tytuł 
Króla Żniwnego. Mam zaszczyt ogłosić wszem i wobec, 
iż po przeprowadzeniu regulaminem przewidzianych 

ćwiczeń zaszczytny tytuł Króla Żniwnego AD 2022/23 zdobył 
brat Krzysztof Cieślik. Tytuł pierwszego rycerza wystrzelała 
siostra Halina Dutkiewicz, tytuł drugiego rycerza wystrzelała 
siostra Magdalena Mazantowicz. Rywalizowaliśmy również 
w następujących konkurencjach:

-  Puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusza Czajki 
zdobył brat Waldemar Kubiak, drugi był brat Leszek Je-
rzak, a trzeci brat Adam Kubiak,

-  Tarcza Pistoletowa: I miejsce siostra Halina Dutkiewicz, II 
– brat Marek Czajka, III – Marcin Szczepaniak, 

-  Tarcza losowa „chybił – trafił”: I miejsce siostra Hali-
na Dutkiewicz, II – siostra Dorota Kubiak, III – Monika 
Szczepaniak. 

-  Kura zestrzeliła Wioletta Ciesielska, II – siostra Halina 
Dutkiewicz, III – brat Leszek Jerzak. 

Gratulujemy zwycięzcom. 
13 sierpnia w Poznaniu odbyły się uroczystości rocznico-

we 100-lecia Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich 
Rzeczpospolitej Polskiej. Delegacje Bractw Kurkowych z 84 
sztandarami uczestniczyły we mszy św. w intencji Bractw 
Kurkowych, koncelebrowanej przez JE Arcybiskupa Stani-
sława Gądeckiego Metropolitę Poznańskiego. Nasze bractwo 
reprezentował Wiceprezes brat Waldemar Kubiak oraz siostra 
Halina Dutkiewicz i brat Krzysztof Cieślik. W trakcie uroczy-
stości odbyło się strzelanie o tytuł Króla stulecia ZKBS RP. 
Tytuł Króla 100-lecia wystrzelał brat Jerzy Wypych z Bractwa 
Kaliskiego.

Sto lat temu w sali poznańskiego „Bazaru” spotkało się 133 
delegatów w przeważającej mierze z terenu Wielkopolski i po-
wołali Zjednoczenie Bractw Strzeleckich Zachodnich Ziem 
Polski, przyjmując równocześnie pierwszy statut. 26 września 
1925 r. na trzecim zjeździe ogólnopolska organizacja bractw 
kurkowych przyjęła nazwę „Zjednoczenie Bractw Strzelec-
kich Rzeczypospolitej Polskiej. 

15 sierpnia uczestniczyliśmy w Dożynkach Parafialnych 
w Tarnowie Podgórnym, a 21 sierpnia w Dożynkach Gmin-
nych w Lusowie.

1 września w 83 rocznicę wybuchu II wojny światowej pod 
obeliskiem w Parku Wojkiewicza w Tarnowie Podgórnym 
odbyły się uroczystości. Odśpiewaniem hymnu, złożonymi 
kwiatami i zapalonymi zniczami oraz salwą członkowie brac-
twa władze gminy, harcerze oraz przedstawiciele stowarzy-
szeń i mieszkańcy oddali hołd poległym w walce o wolność 
naszej Ojczyzny. Nasz obowiązek to pamięć!

Nasza strzelnica otwarta jest w każdy wtorek i czwartek, 
w godz. 16-20. ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ ZAINTERE-
SOWANĄ SPORTEM STRZELECKIM. 

Z brackim pozdrowieniem 
~ Stanisław Bączyk 

prezes KBS Tarnowo Podgórne. 
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Nie tak dawno, bo jeszcze 11 lipca, harcerze z naszego 
szczepu mieli okazję pojechać na prawie trzytygodnio-
wy obóz puszczański. Gdy po kilku godzinach podró-

ży pociągiem i autokarem dojechaliśmy nad jezioro Ostrowite 
koło Różanek, naszym oczom ukazał się las… I tak zaczęła-
by się ta relacja, gdyby tydzień wcześniej nasza dzielna ekipa 
kwaterkowa nie pomogła nam nieco w przygotowaniu miejsca 
obozowego na spędzenie tej przygody. Dzięki temu od razu 
zabraliśmy się za budowanie pryczy i półek w namiotach. Gdy 
pionierka dobiegła końca mogliśmy w pełni korzystać z wie-
czornych ognisk, biegów na orientację, zwiadów, podchodzeń 
i atrakcji związanych z nordycką fabułą wyjazdu. Przez cały 
obóz prowadzone były rozmaite zajęcia, które przenosiły nas 
na daleką północ. Malowaliśmy herby i tarcze, braliśmy udział 
w turniejach wikingów, uprawialiśmy rzemiosło czy opowia-
daliśmy pradawne mity. Oprócz tego nauczyliśmy się nowych 
piosenek oraz zdobyliśmy nowe sprawności i stopnie. Przed-
ostatniego dnia, po spakowaniu się, złożeniu namiotów i całe-

go obozu, wieczorem odbyła się watra, a chętni mogli zostać 
i spać przy ogniu całą noc. Czas szybko zleciał i wyczekujemy 
kolejnej letniej, harcerskiej przygody w następnym roku. 

~ Szczep 244 PDH im. Batalionu NOW/AK Gustaw
Zapraszamy na zbiórki w Przeźmierowie! tel. 514 450 196

Wiadomości brackie

Harcerski Obóz Gustawa
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SPOTKANIE	Z	HISTORIĄ	W	LASACH	ZAKRZEW-
SKICH	

5 sierpnia spotkaliśmy się w malowniczej scenerii ogrodu 
Małgosi w Zakrzewie. Uczestniczki projektu miały okazję 
wykorzystać wszystkie walory lata i w otoczeniu przepięknej 
zieleni i kwitnących obficie krzewów i kwiatów delektować 
się dobrą kawą, zieloną herbatą oraz smakołykami. Była to 
uczta dla ciała poruszająca wszystkie zmysły.

Druga część spotkania wprowadziła nas w zadumę i mia-
ła bardzo refleksyjny charakter. Spotkaliśmy się z Zofią Do-
browolską, Prezesem Stowarzyszenia Miłośników Dopiewca 
– Sami Swoi, która opowiedziała nam historię mogił znajdu-
jących się w lasach palędzko-zakrzewskich. W okresie 1939-
1943 rozstrzeliwania w tych lasach ziemian, działaczy poli-
tycznych i społecznych, byłych powstańców wielkopolskich, 
księży, zakonnic, oficerów i podoficerów Wojska Polskiego, 
urzędników państwowych, nauczycieli, wykładowców i stu-
dentów Uniwersytetu Poznańskiego. Kwiat polskiego naro-
du. W „dołach śmierci” zginęło wówczas kilkanaście tysię-
cy Polaków, w większości więźniów poznańskiego Fortu VII. 
Można to porównać do Katynia – sprawcami nie byli jednak 
oprawcy radzieccy, ale armia niemiecka. Oddaliśmy hołd po-
ległym. Złożyliśmy kwiaty i znicze oraz odmówiliśmy modli-
twę przy mogile duchownych, jednej z 7 odkrytych.

WYPRAWA	DO	INOWROCŁAWIA	–	TĘŻNIE,	PARK	
SOLANKOWY	I	KONCERT	TRZECH	TENORÓW						

7 sierpnia odwiedziliśmy uzdrowisko Inowrocław na tere-
nie malowniczego Parku Solankowego. Romantyczne mosty, 
staw, urzekające licznymi zapachami ogrody różane, ziołowe 
działają odprężająco i zachęcają do długich spacerów. Naszą 
przygodę rozpoczęliśmy od odpoczynku przy kawie, lodach 
i dobrym cieście. Następnie wysłuchaliśmy koncertu Trzech 
Tenorów w muszli koncertowej w ramach Inowrocławskiego 
Lata Muzycznego. Usłyszeliśmy najpopularniejsze i najbar-
dziej lubiane arie z oper i operetek. Wspólny śpiew, owacje na 
stojąco i gromkie oklaski dopełniły występ śpiewaków. 

Czas wolny wykorzystaliśmy na spacer po parku. Zwiedzi-
liśmy tężnie. Ich specyficzny mikroklimat podziałał kojąco, 
w szczególności na nasze drogi oddechowe zmęczone upałem. 
Warto tu przyjechać i zostać na dłużej.

~ Zarząd Fundacji „Oczy Szeroko Otwarte”
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Projekt „CUD” – pobudzamy ciało, dusze i umysł

Lato pełne wrażeń

LAWENDOWE	ZAPACHY	I	ZAMKOWE	KLIMATY	
W	GMINIE	CZERNIEJEWO	

Kawałek Prowansji w Wielkopolsce – Pakszyn w gminie 
Czerniejewo. Planując ten wyjazd na 17 września, wiedziały-
śmy, że nasze Panie będą zachwycone i na długo zapamięta-
ją chwile spędzone na plantacji lawendy. Miejsce z klimatem 
i malowniczy plener fotograficzny. Kilka odmian lawendy, 
w tym ta oryginalna, kwitnąca na biało. Sklepik z lawendowy-
mi pamiątkami bardzo nas zaskoczył, lawendowy rower, po-
duszki, mydełka, woreczki, kule kąpielowe to „pikuś” w po-
równaniu z lodami czy ciastem lawendowym.

Dopełnieniem całości była profesjonalna sesja zdjęciowa, 
grupowa i indywidualna. Kilka dni po naszym wyjeździe roz-
poczęły się lawendowe żniwa. 

Magiczny pałac w Czerniejewie to kolejne miejsce, które 
zwiedzamy realizując projekt najciekawsze Pałace Wielkopol-
ski. Czerniejewski zespół pałacowo-parkowy to jeden z naj-
piękniejszych takich kompleksów w Polsce. Naszym prze-
wodnikiem był pasjonat tego miejsca, który w arcyciekawy 
sposób potrafił zainteresować całą grupę. Po zwiedzeniu kom-
nat w pałacu, było nam dane obejrzeć zabytkowe, powozy, do-
rożki auta w bajecznych kolorach. Pełni wrażeń mocno spóź-
nieni wróciliśmy do domu. Mimo, że tego dnia, program zajęć 
był bardzo napięty, nie było czasu na wsparcia kawowo-cu-
kiernicze, cała grupa spisała się dzielnie. Na pożegnanie miło 
było usłyszeć zainteresowanie następnymi wyprawami.

WARSZTATY	FLORYSTYCZNE	
13 sierpnia nasze podopieczne miały okazję tworzyć własne 

kompozycje z kwiatów, ziół i zbóż. Wykorzystały m.in: mię-
tę, bazylię, lawendę, pysznogłówkę, wrotycz, rudbekię oraz 
wstążki, sznurki i rafię itd. Było to zarówno towarzyskie spo-
tkanie, twórcze działanie jak i doskonałe ćwiczenie na scho-
rowane dłonie. Mamy nadzieję, że piękne bukiety, które po-
wstały na zajęciach do wczesnej wiosny będą się uśmiechały 
kolorami minionego lata.
BIESIADA	EKOLOGICZNA
Ekologiczne Przeźmierowo , impreza otwarta skierowana 

do wszystkich mieszkańców naszej gminy. Skorzystaliśmy 
z zaproszenia i 27 sierpnia wzięliśmy udział w licznych te-
matycznych warsztatach połączonych z różnymi niespodzian-
kami. Na zakończenie wydarzenia nasze podopieczne wzięły 
udział w biesiadzie i wspólnym śpiewie przy akompaniamen-
cie akordeonu. 

~ Zarząd Fundacji „Oczy Szeroko Otwarte”
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Letnie klimaty



22    | sąsiadka~czytaj |  wrzesień 2022

~ stowarzyszenia

Dane statystyczne wskazują, że COVID przechorowa-
ło około 6 milionów Polaków, a część z nich może 
zmagać się z długotrwałymi skutkami choroby. Kie-

dy należy zgłosić się do lekarza? Jakie objawy powinny być 
dla pacjenta alarmujące, a jakie są częścią naturalnego proce-
su zdrowienia? To najważniejsze pytania, na które powinien 
umieć sobie odpowiedzieć każdy pacjent. 

Jeżeli objawy COVID trwają powyżej 4 tygodni, u chorego 
rozpoznać należy tzw. long COVID (z ang. długotrwały CO-
VID). Czynnikiem ryzyka jest ciężki przebieg choroby – (ze-
spół dotyczy około 87% hospitalizowanych pacjentów). Jed-
nak, co zaskakujące, zespół long COVID może dotyczyć aż 
40% pacjentów, którzy łagodnie przechodzili chorobę. Pozo-
stałymi czynnikami ryzyka są: starszy wiek, wieloobjawowa 
ostra faza choroby oraz duże nasilenie zmian płucnych. 

Najczęstsze dolegliwości w zespole long COVID to: osła-
bienie, duszność, kaszel, zaburzenia węchu i smaku, zaburze-
nia snu i uwagi, bóle głowy, wypadanie włosów, zaburzenia 
rytmu serca, zaburzenia żołądkowo – jelitowe.. Long COVID 
może przebiegać pod postacią choroby wieloukładowej, która 
w sposób istotny wpływa na jakość życia pacjenta. 

Ważne jest, aby w czasie zdrowienia uważnie obserwować 
swój organizm pod kątem pojawiania się nowych objawów. 
Zespół long COVID swoje największe nasilenie ma zwykle 
tuż po wyzdrowieniu z ostrej fazy choroby i ustępuje z cza-
sem. W przypadku nagłego wystąpienia nowych objawów na-
leży bezwzględnie udać się do lekarza. Przestrzegam pacjen-
tów przed zbyt łatwym zrzucaniem swoich dolegliwości na 
COVID – może się wówczas zdarzyć, że jako long COVID 
ktoś potraktuje zawał serca, czy zatorowość płucną. Opóźnie-
nie diagnostyki i leczenia w takich przypadkach może mieć 
opłakane skutki. 

Wszyscy pacjenci, którzy przechorowali ostrą fazę COVID 
w sposób łagodny, powinni zgłosić się do swojego lekarza ro-
dzinnego nie później niż 12 tygodni po wyzdrowieniu, pacjen-

ci hospitalizowani – po 4 tygodniach. Wszyscy pacjenci po 12 
tygodniach powinni mieć wykonane RTG klatki piersiowej. 

Wybór właściwego specjalisty, do którego należy się udać 
z zespołem long COVID zależy od tego, jakie objawy naj-
bardziej dokuczają pacjentowi. Jeżeli to duszność – powi-
nien zostać skonsultowany pulmonologicznie (najlepiej, gdy 
zgłosi się z już wykonanym RTG klatki piersiowej) i kardio-
logicznie. Specjalista medycyny rodzinnej będzie w stanie po-
móc wybrać tych lekarzy, do których pacjent powinien trafić 
w przypadku konieczności pogłębienia diagnostyki. 

A co pacjent powinien robić samodzielnie, aby szybciej po-
radzić sobie z zespołem long COVID? 

Przede wszystkim uzbroić się w cierpliwość: większość 
objawów mija kilku – kilkunastu tygodniach. Należy syste-
matycznie się rehabilitować, odpoczywać, prawidłowo się 
odżywiać, podejmować różnorodną aktywność fizyczną (nie 
powinna ona jednak prowadzić do duszności, kaszlu, czy za-
wrotów głowy). Wysiłek powinien mieć nasilenie niewykra-
czające poza komfort organizmu. Pacjentom niezaszczepio-
nym zaleca się szczepienia – znamiennie zmniejszają ryzyko 
hospitalizacji z powodu COVID oraz zgonu. Może przechoro-
wanie COVID będzie dla niektórych z Państwa bodźcem do 
rzucenia palenia papierosów – do czego gorąco zachęcam. 

Zespół long COVID jest objawem częstym, długotrwałym, 
niejednokrotnie przykrym dla chorego, ale na szczęście – zwy-
kle w pełni ustępującym. Zalecam zatem cierpliwość, dbanie 
o siebie i dobry kontakt ze swoim lekarzem prowadzącym. Te 
elementy stanowią klucz do sukcesu. 

~ Dr n. med. Hanna M. Winiarska
Specjalista chorób wewnętrznych, 

Specjalista chorób płuc
bomedica.com.pl

LONG COVID

Już wakacje się skończyły i do szkoły wracać czas, lecz 
wspomnienia wakacyjne pozostaną długo w nas. Stowa-
rzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „Iskierka Nadziei” 

zorganizowało w czasie wakacji letnich (30 lipca i 13 sierpnia) 
pikniki wakacyjne „Wesołe wakacje”. Na boisko przy świetlicy 
w Jankowicach, podążając za zapachem pieczonych kiełbasek  
i rytmem wesołej muzyki, przybyła gromadka dzieci młodzieży 
– te najmłodsze maluszki z rodzicami. No i zaczęła się zabawa!

Pomalowaliśmy buzie kolorowo, żeby było śmieszniej, za-
gryzając ciasteczkami, zaczęliśmy konkursy i zabawy. Było 
ich wiele, a wszystkie z nagrodami, tymi głównymi i pocie-
szenia, dla każdego coś miłego.

Z wielkim zaangażowaniem rozgrywano wiele konkuren-
cji, całą grupą, razem z najmłodszymi kilkulatkami, starszy-
mi dziećmi i rodzicami bawiliśmy się świetnie. Słodkie chwile 
zapewniła nam firma Mondelez Polska Production – Fabry-
ka czekolady w Jankowicach, część nagród – Scania Polska 
S.A., a część KATHAY-HASTER  z Poznania z prezesem Ire-

Wesołe wakacje z Iskierką

neuszem Szmytem na czele. Imprezę współfinansowała Gmi-
na Tarnowo Podgórne. Wszystkim serdecznie dziękujemy. Bę-
dzie co wspominać do następnych wakacji. 

~ Jolanta Bernat
Prezes Stowarzyszenia „Iskierka Nadziei” 
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Za nami ostatnie spotkanie, pod-
sumowujące cykl warsztatów 
stylu i rozwoju osobistego dla 

seniorów „Piękni i zadbani w każdym 
wieku”. W gościnnych murach hotelu 
Glamour w Przeźmierowie uczestnicy 
projektu podzielili się swoimi odczu-
ciami oraz osobistymi doświadczenia-
mi. Nie obyło się bez łez wzruszenia, 
ale i salw śmiechu, jakie pojawiły się 
podczas gier i zabaw integracyjnych za-
proponowanych przez psycholożkę Ma-
riolę Bardziejewską. Przypomnieliśmy 
sobie wszystkie sesje ze specjalistami, 
w tym z trenerami rozwoju osobistego, 
dietetykami, fizjoterapeutką, instruk-
torką jogi, stylistkami, kosmetologiem, 
wizażystkami oraz sesje psychologicz-
ne. Zachęcaliśmy do częstego sięgania 
i korzystania z materiałów i skryptów 
tematycznych przygotowanych przez 
naszych specjalistów, jakie uczest-
nicy dostawali po każdym spotkaniu 
warsztatowym. Potem było wspólne 
oglądanie zdjęć z przygotowań do se-
sji zdjęciowej oraz spotkań w sklepach 
Quiosque z osobistą stylistką i kreator-
ką wizerunku. Emocje sięgnęły zenitu, 
gdy na ekranie pokazały się uwiecznio-
ne metamorfozy, grupowe kolaże oraz 
pojedyncze zdjęcia seniorów. Wybór 
tych najlepszych był niełatwy, bo w tym 
roku fotografka Katarzyna Piwecka 
zrobiła nam prawie 900 zdjęć! 

Na koniec przyszedł czas na prezen-
ty! Każdy uczestnik projektu otrzymał 
ekotorbę z napisem „Piękni i zadbani 
w każdym wieku”, płytę ze wszystkimi 
zdjęciami z sesji zdjęciowej, jedno zdję-
cie wywołane na profesjonalnym papie-
rze fotograficznym, a dodatkowo panie 
otrzymały od firmy Quiosque vouchery 
podarunkowe.

Był czas na rozmowy i obiad w ho-
telowej restauracji. Dobre słowa i my-
śli spisywaliśmy w formie indywidual-
nych, imiennych afirmacji dla każdego. 
Był też czas na specjalne podziękowania 
dla inicjatorki i autorki projektu – na-
szej prezeski Mai Stępień, która towa-
rzyszyła uczestnikom na każdym eta-
pie projektu. Wspierała, obdarowywała 
uśmiechem i pozytywną energią oraz 

dodawała wiary w siebie. O jej działa-
niach na rzecz seniorów możecie posłu-
chać w Radiu Emaus, w którym gości-
ła na zaproszenie Karoliny Adamskiej 
Wożniak w audycji „Kawa Dobra”. Link 
do audycji jest dostępny na naszej stro-
nie internetowej www.nigdyniejestza-
pozno.org w zakładce Aktualności oraz 
na naszym fanpage na facebooku. Warto 
posłuchać!

Z życzliwością i nieustającą miłością 
do ludzi

~ Zespół Fundacji  
„Nigdy nie jest za późno”

Projekt współfinansowany przez Gmi-
nę Tarnowo Podgórne

Piękni i zadbani w każdym wieku – finał projektu

10 września w Winnicy Dolina Samy w Jankowicach 
odbyło się winobranie. Zbierano białe winogrona 
odmiany Solaris. W przemiłej rodzinnej atmosfe-

rze, wśród zaproszonych do pomocy przyjaciół zorganizowa-
no konkurs dla rodzinnych zespołów, polegający na zebraniu 
jak największej ilości winogron w określonym czasie. Prym 
wiódł zespół dziecięcy, który zebrał 65,88 kg! Zgodnie z ideą 
konkursu tyle samo kilogramów narybku właściciel winnicy 
Tomasz Kudla ufundował i przekazał na rzecz zarybiania sta-
wów w parku przy Pałacu Jankowice. Przekazanie narybku 
odbyło się na ręce Artura Kalke, przewodniczącego Klubu mi-
łośników stawów w parku w Jankowicach. 

Zwycięzców winogronowego konkursu uhonorowano sym-
bolicznym dyplomem oraz upominkami.

~ Winnica Dolina Samy

Rybki za winogrona!
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~ porady

Co	to	takiego	i	czy	nasze	intymne	problemy	mogą	wresz-
cie	wyjść	z	cienia?

Jaka jest świadomość społeczna na temat problemów zwią-
zanych z funkcjami miednicy mniejszej? Nadal niewystarcza-
jąca. Czasami widzimy w telewizji reklamę tabletki na nie-
trzymanie moczu lub na zaburzenia erekcji. Trochę mówi 
się o ćwiczeniach Kegla lub wpływie diety na zaparcia i roz-
wolnienia. Kobiety w ciąży mają szansę nauczyć się więcej, 
zwłaszcza gdy uczestniczą w szkołach rodzenia. Jednak edu-
kacji na ten temat nadal jest za mało. Niestety większość dole-
gliwości rejonu krocza i miednicy mniejszej, których doświad-
czają zarówno kobiety jak i mężczyźni, odbierana jest jako 
tabu, powód do wstydu oraz generuje poczucie osamotnienia 
w swoich doświadczeniach. 
A	co	jeśli	są	specjaliści,	dla	których	ten	rejon	nie	ma	ta-

jemnic?
Fizjoterapia uroginekologiczna, proktologiczna i fizjotera-

pia dna miednicy to metody profilaktyki i leczenia dolegli-
wości okolicy miednicy mniejszej i krocza. Osoby pracujące 
w tym zawodzie wspólnie  z położnymi, ginekologami, uro-
logami i proktologami prowadzą badania nad tą okolicą ciała, 
edukują pacjentów i innych specjalistów. 

Fizjoterapia jest zawodem medycznym, w którym występują 
różne specjalności. Fizjoterapię uroginekologiczną praktykują 
fizjoterapeuci, którzy dedykują swoją pracę kobietom na róż-
nych etapach ich życia, z różnymi dolegliwościami w rejonie 
miednicy mniejszej i nie tylko. Natomiast fizjoterapeuci dna 
miednicy pracują zarówno z kobietami jaki i mężczyznami. 
Z	czym	można	zgłosić	się	do	takiego	terapeuty?
Przykłady sytuacji, w których należy zasięgnąć porady to:
•  różne formy nietrzymania moczu np. podczas kichania, 

kaszlu, śmiechu czy wysiłku, 
•  zbyt częste oddawanie moczu, uporczywe uczucie parcia 

na pęcherz,
• problemy z oddawaniem stolca – zaparcia, biegunki,
• nietrzymanie gazów,
•  zaburzenia miesiączkowania: bolesne i/ lub nieregularne 

miesiączki, zbyt obfite/skąpe miesiączki,
• bóle kości ogonowej,
•  bóle lub uporczywe świądy, pieczenia, dyskomfort okoli-

cy krocza: warg sromowych, łechtaczki, członka, odbytu,
•  ból podczas współżycia lub po stosunku zarówno u kobiet 

jak i u mężczyzn, niepełna erekcja, brak erekcji, przed-
wczesny wytrysk,

• obniżenie i wypadanie narządów miednicy mniejszej,
•  przetrwałe powikłania po operacjach rejonu miednicy 

mniejszej (np. po operacjach urologicznych, ginekolo-
gicznych),

•  przygotowanie do ciąży, w trakcie ciąży, po porodzie na-
turalnym, wspomaganym oraz po cesarskim cięciu (rów-
nież w połogu),

• przy rozejściu mięśni prostych brzucha,

Wszystkie powyższe objawy są wskazaniem do pracy 
fizjoterapeuty pod warunkiem wykonania wcześniejszej dia-
gnostyki lekarskiej i wykluczenia chorób organicznych. Jed-
nak, gdy badania obiektywne wykazują normę, a dolegliwości 
pozostają wówczas wkracza fizjoterapia dna miednicy i uro-
ginekologia. Część z czytelników odnajdzie na tej liście obja-
wów jeden lub więcej, który ich dotyczy. Odsetek osób, które 
ich doświadczają jest bardzo duży, dlatego ten dział fizjotera-
pii rozwija się bardzo szybko. Oto najczęstsze z nich:

„Jeśli gubię mocz, to muszę wykonywać ćwiczenia Kegla 
z internetu, aby wzmocnić mięśnie.”

Objaw nietrzymania moczu nie jest jednoznaczny 
z osłabieniem mięśni. Gubienie moczu pojawia się dość często 
u osób z nadmiernym napięciem mięśni dna miednicy. W tej 
sytuacji nieodpowiednie wzmacnianie mięśni może pogłębić 
problem. Konieczne jest badanie, które zweryfikuje jakiego 
rodzaju zaburzenie powoduje ten objaw.

„Bóle miesiączkowe to norma.”
Jeśli badania lekarskie nie wykazują przyczyny medycznej, 

wówczas dobrze jest zbadać równowagę mięśniowo-więza-
dłową miednicy. Prawidłowe miesiączkowanie jest całkowicie 
bezbolesne, regularne, ani skąpe ani obfite, zarówno u młodej 
dziewczyny jak i dojrzałej kobiety. To szkodliwe przekonanie, 
że „tak już musi być”, niestety spotykamy nadal często.

„Jestem po porodzie i nadal boli mnie krocze. Boję się, że 
to wpłynie na moje życie i małżeństwo.”

Czas połogu dla kobiety jest czasem szczególnym, cza-
sem regeneracji, gojenia, „powrotu do siebie”. Bywa, że bli-
zna po nacięciu krocza lub jego pęknięciu jest bolesna, tkliwa 
i prowokuje nieustanny ból. Jeśli fazy gojenia rany przebie-
gają prawidłowo (sprawdzi to położna i ginekolog), wówczas 
jeszcze w czasie trwania połogu można skorzystać z pomocy 
fizjoterapeuty uroginekologicznego. 

„W życiu nie dam się namówić na terapię dna miednicy. 
Prędzej umrę niż komuś o tym powiem, to nie jest męskie.”

Dbanie o swoje ciało należy do jednej z najbardziej męskich 
rzeczy. Wielu mężczyzn, którzy skorzystali z fizjoterapii dna 
miednicy przekonało się, że „nie taki diabeł straszny”, a przy 
tym dostało narzędzia do dalszej pracy nad swoim ciałem. De-
cyzja o pójściu do specjalisty jest odpowiedzialnym rozwiąza-
niem problemu. 

O tym, jak wygląda taka sesja fizjoterapeutyczna i jakie są 
przyczyny wymienionych dolegliwości w kolejnym numerze 
„Sąsiadki Czytaj”. 

~ mgr Danuta Sokołowska
fizjoterapeuta, terapeuta manualny

biuro@ctmrakowski.pl, www.ctmrakowski.pl
Reklama: str. 44

Fizjoterapia uroginekologiczna i fizjoterapia 
dna miednicy – cz. I
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Psychologia na co dzień 

UPRZEJMOŚĆ, która leczy

Uprzejmość	to czułość bez pustki, to delikatny humor 
i umiejętność godnego wyjścia z każdej sytuacji, twier-
dzi hiszpański filozof i pisarz F. Savater. Na tle takich 

społeczeństw jak skandynawskie, australijskie czy nowoze-
landzkie, nasze społeczeństwo nie grzeszy nadmiarem uprzej-
mości. Częste są postawy agresywno-napastliwe typu „pan nie 
wiem kim ja jestem”. Zdarza się, że	uprzejmość	wzbudza	
w	nas	niepokój,	a	nawet	nieufność:	„Dlaczego on jest dla 
mnie tak miły?” „Czy ona mnie kokietuje?” „A może cze-
goś ode mnie chce?”. Spowodowane jest to w dużej mierze 
bardzo traumatyczną historią, zaburzonym poczuciem bezpie-
czeństwa. 

Ostatnie lata nie tylko nie sprzyjały poczuciu bezpieczeń-
stwa, ale je w istotny sposób zaburzyły. Ale na przekór złym 
warunkom należy uprzejmość praktykować, bo uprzejmość	
leczy.

Zdaniem neuroekonomisy Paula Zaka aby polepszać at-
mosferę w pracy oraz poprawić stosunki międzyludzkie, 
należy okazywać uprzejmość, być przyjaznym i trakto-
wać drugich z szacunkiem. Ponieważ nasz mózg	reaguje	
w	sposób	pozytywny	w	obliczu	niespodziewanego	czynu	
świadczącego	o	uprzejmości.	Wytwarza się wtedy oksyto-
cyna, która oprócz tego, że jest hormonem	powiązanym	
z	macierzyństwem, znana jest także jako “hormon	mo-
ralności”.

Aby stwarzać wokół siebie przyjemną atmosferę, nie wy-
starczy tylko być przyjacielskim. Jeżeli w naszym codzien-
nym życiu zachowujemy się nieuprzejmie, warto	zatrzymać	
się	na	chwilę	i	przyjrzeć	temu,	jak	tak	naprawdę	się	czuje-
my. Okazuje się bowiem, że wyrządzamy szkodę samym so-
bie.

Nieuprzejmość, brak taktu, brak szacunku w stosunku do in-
nych to zachowanie niedopuszczalne. Nie można na to pozwa-
lać sobie ani innym. Należy stawiać wyraźne granice, mówić: 
„nie”, ostrzegać.

Eksperci w dziedzinie psychologii pracy mówią o tym, że 
warto	ustanowić	swego	rodzaju	pakt	psychologiczny.	Cho-
dzi w nim mniej więcej o to, by umieć powiedzieć: „jeżeli 
bierzesz pod uwagę moje stanowisko i okazujesz mi szacunek, 
dam z siebie to, co najlepsze i sam będziesz w stanie być pro-
duktywniejszy. Oboje na tym zyskamy. Jeżeli jednak nie bę-
dziesz mnie doceniać, przerwie się krąg harmonii i oboje stra-
cimy.”
Uprzejmość to sposób	życia, poprzez który dajemy przy-

kład i sprawiamy, że świat wokół nas jest coraz lepszy. Nie 
wystarczy uczyć dzieci dobrych manier, mówić: „dziękuję”, 
„dzień dobry”, czy „przepraszam” w zależności od sytuacji. 
Dzieci	uczą	się	obserwując	nasz	przykład.	Należy być bar-
dzo ostrożnym w kwestii tego, co robimy i co mówimy przy 
naszych dzieciach. Są one bowiem doskonałymi obserwatora-
mi, słuchaczami i nigdy nie przestają chłonąć tego, co robimy.

Na nic się nie przyda uczyć dzieci mówić: “proszę” lub 
“dziękuję”, jeżeli widzą, jak na przykład ojciec narzuca innym 
swoją wolę, wyraża się arbitralnie i podejmuje decyzje, nie 
biorąc pod uwagę mamy lub dziecka.

Na nic się nie przyda mówić dziecku, że powinno szanować 
drugich, jeżeli mama, tato lub dziadkowie obmawiają drugich 
za ich plecami.

Na nic nie zda się również mówić dziecku, że trzeba trakto-
wać drugich tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani, pod-
czas gdy w rodzinie okazuje się brak zrozumienia i dzieci mu-
szą się zmagać z samotnością i głębokim smutkiem.

Nikt nie jest w stanie wypielęgnować życzliwości ani oka-
zywać jej autentycznie, o ile na swojej skórze nie przekonał 
się, jak ona wygląda. Jeżeli sam nie odczuł, jak to jest być 
potraktowanym przez kogoś z prawdziwą życzliwością i sza-
cunkiem. W momencie, gdy ktoś nas szanuje, zaczynamy ro-
zumieć, jak ważne jest okazywanie tego samego drugim. Ro-
zumiemy, jak to cenne i wartościowe. Dlaczego? Ponieważ 
życzliwość nie kosztuje nic. Potrafi jednak zdziałać naprawdę 
wiele.

Żyjemy w społeczeństwie, w którym coraz częściej, gdy 
chcemy poprosić o pomoc lub potrzebne informacje, w roz-
maitych urzędach i organizacjach nasze telefony odbierają ma-
szyny i zaprogramowane po to komputery. I to będzie się nasi-
lać. Tym bardziej w bezpośrednich	kontaktach,	które	będą	
coraz	rzadsze,	powinniśmy praktykować uprzejmość.

Nawet wtedy, gdy nie mamy na to nastroju. Wtedy, kiedy 
zdarzyło się nam być nieuprzejmymi. Po prostu postarajmy się 
i następnym razem bądźmy uprzejmi. Bo uprzejmością	moż-
na	zarażać	innych	i	zarażać	się	nią	od	innych.

Przed nami czas, który może się okazać bardzo trudny. 
Tym bardziej bądźmy dla siebie uprzejmi. I nie zgadzajmy 
się na to, żeby inni byli wobec nas nieuprzejmi. W sposób 
asertywny upominajmy się o uprzejmość.	 Bycie	 uprzej-
mym	wymaga	jednak	dobrej	woli.	Uprzejmość	jest	syno-
nimem	uznania	oraz	życzliwości	wobec	 innych. To uni-
wersalna forma szacunku.	Ważne,	żeby	był	to	autentyczny	
szacunek	a	nie	udawany	w	celu	uzyskania	zamierzonej	
korzyści.

~  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	wiek
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~ porady ~ biblioteka

Wakacje dobiegły końca, a wraz 
z nimi cykl spotkań w Biblio-
tece. W tym roku najmłod-

si chętnie korzystali z przygotowanych 
propozycji, które dawały mnóstwo satys-
fakcji i radości wszystkim uczestnikom. 
Wakacyjne spotkania miały na celu roz-
budzenie potrzeb czytelniczych wśród 
najmłodszych użytkowników Biblioteki 
oraz rozwijanie ich wyobraźni. 

Biblioteczne lato rozpoczęło się 1 lip-
ca, kiedy to odbyły się pierwsze, detek-
tywistyczne warsztaty z bohaterami serii 
książek dla dzieci pt. „Biuro detektywi-
styczne Lassego i Mai” organizowane 
wspólnie ze Strefą Bystrzaka. Dzieci 
musiały wykazać się sprytem, aby roz-
wiązać kryminalne zagadki, które doty-
czyły TAJEMNICZEGO ZNIKNIĘCIA 
PANNY ROZALII oraz TAJEMNICY 

WIELKIEGO BAŁAGANU. Przy oka-
zji zamieniając się na chwilę w małych 
chemików dzieci brały udział w różne-
go rodzaju doświadczeniach oraz samo-
dzielnie wykonały kolorowe SLIMY.

W każde czwartkowe przedpołudnie 
zapraszaliśmy maluszki na spotkania 
z cyklu „Czytanie na trawie”. Mimo co-
tygodniowych rozterek – czy i tym ra-
zem pogoda dopisze – deszcz ani razu 
nie zakłócił naszych spotkań. Skwerek 
przed Biblioteką okazał się idealnym 
miejscem, gdzie w cieniu biblioteczne-
go drzewka mogłyśmy poczytać uwiel-
biane przez maluchy książeczki, m.in. 
Ciocię Jadzię, Franklina, Tupcia Chrup-
cia, Basię czy Stasia Pętelkę. 

Myślę, że dzieci, które chciały w in-
teresujący sposób spędzić letnie przed-
południa, nie zaznały nudy. Oby słońce, 
które towarzyszyło nam przez wszystkie 
te spotkania, zostało z nami jak najdłu-
żej. 

Niezmiennie zapraszamy wszystkich 
do naszej Biblioteki, gdzie każdy na 
pewno znajdzie dla siebie ciekawą pro-
pozycję z naszej oferty czytelniczej. 

~ A.N. 

Wspomnienia z wakacji w bibliotece

Z praktyki dietetyka

To normalne, jeśli…
Odchudzanie, zmiana diety, mo-

dyfikacja nawyków wydają się 
czasami takie proste. Przecież 

wystarczy jeść zdrowo, w prowadzić ak-
tywność i wszystko pójdzie prosto. 

No właśnie WYDAJĄ SIĘ! A rzeczy-
wistość jest zupełnie inna. Nagle okazu-
je się, że mąż nie chce zjeść kaszy z wa-
rzywami, dziecko je czekoladę, a Ty jej 
nie jesz.. Jesteście na wycieczce a tam 
tylko pizzeria otwarta, wracasz z pracy, 
jesteś zmęczony/a i chcesz tylko spać.

Wtedy już nie jest tak prosto. I wte-
dy myślisz, kurcze nie dałem/am rady…  
A Ale czy na pewno?

Wydaje Ci się, że tylko Ty tak masz?  
A co jeśli powiem Ci, że to zupełnie nor-
malne, jeśli... 

... MASZ OCHOTĘ NA SŁODYCZE 
Jeśli Twoja dieta na co dzień jest zdro-

wa i zbilansowana możesz zapomnieć 
o poczuciu winy, gdy czasami najdzie 
Cię ochota na małe co nieco! Możesz 

czasem zjeść ulubionego batona nawet 
na diecie!

... MASZ OCHOTĘ NA FAST FOODY
Podobnie jak w przypadku słodyczy, 

nie musisz się martwić, jeśli chodzi za 
Tobą ulubiona pizza! Zadbaj o dietę na 
co dzień, a drobne „grzeszki” raz na ja-
kiś czas nie będą problemem.

... NIE MASZ PŁASKIEGO BRZU-
CHA (lub nie jest płaski cały dzień)

Nasz wygląd zmienia się w ciągu 
dnia, więc to zupełnie normalne, że kła-
dziesz się spać z lekko odstającym brzu-
chem, a wstajesz z płaskim.

... ODPUSZCZASZ AKTYWNOŚĆ
Brak siły? Nie zmuszaj się do ruchu, 

jeśli nie masz na to ochoty. Zadbaj o sie-
bie! Być może to sygnał organizmu, że 
potrzebuje odpoczynku. Tylko nie wy-
korzystuj tego jako wymówki!

... MASA CIAŁA SIĘ WAHA
I to nawet o kilka kilogramów w cią-

gu dnia! Gdy weźmiesz pod uwagę ilość 

spożywanych płynów, zjedzone posiłki, 
trening i cykl menstruacyjny okaże się, 
że nie ma powodów do zmartwień!

... ZWYCZAJNIE CI SIĘ NIE CHCE! 
Gorszy dzień zdarza się każdemu! Nie 

ma się czym martwić, bo każdy z nas się 
z tym zmaga! Pozwalaj sobie na odpo-
czynek, komponuj smaczną dietę i ciesz 
się postępami, a brak motywacji nie bę-
dzie pojawiał się często!

Jak widzisz, każdy z nas przechodzi 
przez to samo! Nie traktuj tego jako 
wymówek i usprawiedliwienia dla leni-
stwa, ale jeśli zdarzy Ci się gorszy dzień 
- nie jesteś w tym sam(a)!  To jest 
normalne.

A Ty? Zauważyłaś/eś to również u sie-
bie? Jak się wtedy czujesz? 

~ dietetyk kliniczny i pychodietetyk  
mgr Aleksandra Kotlarz-Woźniak

kontakt@prozdrawiam.pl
www.prozdrawiam.pl
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Czy są jakieś ramy poczucia humoru, poza które nie 
można wykraczać? Z pewnością sprawdzi to Kabaret 
Nowaki, który zaprezentuje swój najnowszy program 

„Za granicą żartu”. W październiku będziemy mieli okazję po-
słuchać premierowe skeczy, których nie znajdziemy w telewi-
zyjnych programach i Internecie. 

Kabaret Nowaki przedstawi nam zupełnie nowe perypetie 
uwielbianych postaci – sprawdzimy, co słychać u Andrzeja 
i jego żony oraz damy się zaskoczyć Krystynie, jakiej jeszcze 
nie widzieliście. Nie zabraknie tematyki dla młodych rodzi-
ców, problemów damsko-męskich w zupełnie nowym wyda-
niu, a także tego, co widownia na żywo uwielbia najbardziej 
– niczym nieskrępowanej improwizacji. Jak czytamy w ofi-
cjalnej zapowiedzi nowego programu: tym razem możecie li-
czyć na sporo kontrowersji w wykonaniu Kabaretu Nowaki, 
który w swój program wplata też dużą porcję stand-upu. Za-
powiada się więc spora dawka dobrej zabawy i nutka nieprze-
widywalnej spontaniczności. 

16.10 godz. 15, Kabaret Nowaki, bilety w cenie 59 zł do-
stępne oraz w kasach: Biuro GOK SEZAM (ul. Poznańska 
96, Tarnowo Podgórne) czynne od pon. do pt. w godz. 9-15; 
DK w Tarnowie Podgórnym od pon. do pt. w godz. 16-20; CK 
Przeźmierowo od pon. do pt. w godz. 16-20.

Kabaret Nowaki w CK Przeźmierowo

Przed nami ostatni już w tym sezo-
nie koncert z cyklu Lusowskich 
Spotkań Muzycznych. W tym 

roku mieliśmy okazję usłyszeć m.in. gi-
tarę, skrzypce i akordeon. Teraz przy-
szedł czas na wiolonczele, a zagrają na 
nich Jagna Słocińska i Dominik Drew-
niak. Jagna Słocińska jest studentką dru-
giego roku na Akademii Muzycznej im. 
I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Uczy 
się w klasie dr hab. Tomasza Lisieckie-
go oraz dr hab. Macieja Mazurka. Do 
jej ostatnich osiągnięć należą m.in. I na-
groda na Międzynarodowym Konkursie 
Instrumentów Smyczkowych im. Boh-
dana Warchala w Dolnym Kubinie, II 
nagroda na Bach Solo Competition, III 
nagroda na Międzynarodowym Konkur-
sie Wiolonczelowym im. Jana Vychytila 
w Pradze, II nagroda na Międzynarodo-
wym Konkursie Instrumentów Smycz-
kowych w Elblągu, III nagroda na Ogól-
nopolskim Konkursie Wiolonczelowym 
„Młody Polski Wiolonczelista” w Boch-
ni. Słocińska występowała jako solistka 
oraz kameralistka m.in. na Festiwalu im. 
Philippa i Xavera Scharwenków oraz na 

XII Międzynarodowym Festiwalu „Mu-
zyka na Szczytach” w Zakopanem. Jest 
stypendystką Fundacji Pro Cello oraz 
byłą stypendystką Krajowego Funduszu 
na Rzecz Dzieci.

Grający z Jagną Słocińską, Dominik 
Drewniak w 2022 r. ukończył z wyróż-
nieniem Akademię Muzyczną im. I. J. 
Paderewskiego w Poznaniu w klasie dr 
hab. Macieja Mazura oraz dr hab. To-
masza Lisieckiego. Podczas swojej edu-
kacji artystycznej uczestniczył w wielu 
konkursach muzycznych, gdzie udało 
mu się zdobyć nagrody m.in. I nagro-
dę na XI Międzynarodowym Konkursie 
Muzycznym im. Juliusza Zarębskiego, 
wyróżnienie na VIII Turnieju Kameral-
nym w Bydgoszczy oraz wyróżnienie 
na I Ogólnopolskim Konkursie Wiolon-
czelowym im. Dominika Połońskiego, 
na którym zdobył również szereg na-
gród specjalnych, najbardziej szczegól-
ną z nich jest wypożyczenie instrumentu 
po Dominiku Połońskim na okres 3 lat. 
Aktywnie udziela się również jako mu-
zyk orkiestrowy. W 2022 uczestniczył 
w nagrywaniu płyty z Kameralną Or-

kiestrą Smyczkową Akademii Muzycz-
nej w Poznaniu pod batutą Jakuba Chre-
nowicza przy współpracy z wytwórnią 
płytową DUX. Jako solista występował 
między innymi na XI Festiwalu im. Phi-
lippa oraz Xavera Scharwenków oraz na 
IX Krakowskiej Wiośnie Wiolonczelo-
wej.

Młodzi wiolonczeliści zakończą tego-
roczny cykl, ale już dziś zapraszamy na 
kolejną jego edycję. Ponownie widzimy 
się wiosną 2023 roku.

~ Magdalena Woźniak
2.10 g. 13, Lusowskie Spotkania Mu-

zyczne: Wiolonczeliści Jagna Słocińska 
oraz Dominik Drewniak Kościół z Luso-
wie, wstęp wolny

Wiolonczeliści w Kościele w Lusowie
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W poniedziałek, 19 września, odbędzie się pierwszy 
w tym roku koncert dla przedszkolaków organi-
zowany przez GOK SEZAM. Dotychczasowego 

wykonawcę,  Prosinfonikę, zastąpi nowy projekt realizowany 
z poznańską Kulturką. Kolektyw KULTURKA tworzy grupa 
różnorodnych osobowości, które łączy zamiłowanie do wielu 
dziedzin sztuki. W ich ofercie oprócz audycji muzycznych są 
też spektakle teatralne, w tym teatr objazdowy oraz animacje 
dla dzieci. Od 10 lat tworzą cykle przedstawień muzycznych 
dla dzieci i młodzieży. Formuła jest taka, by grać każdego mie-
siąca inny tytuł przedstawienia muzycznego/taneczne-
go i w tych 10 spotkaniach pokazać całkowicie 
różne od siebie światy posługując się możliwie 
najróżnorodniejszymi formami artystycznymi. 

Do pracy podchodzą z pasją i pełnym zaan-
gażowaniem, w efekcie czego powsta-
ją spójnie dopracowane pod wzglę-
dem merytorycznym i artystycznym, 
projekty. – Przez cały rok pracujemy 
nad nowymi tytułami, dopracowujemy 
scenariusze, poznajemy kulturę i sztukę 
z zakątków całego świata po to, by potem 
opowiedzieć to wszystko Wam – deklarują. 

W tym roku tematem przewodnim jest miasto Poznań i jego 
symbole.  Dla dzieci w wieku przedszkolnym z Gminy Tar-
nowo Podgórne zamówiliśmy cykl dziesięciu koncertów, któ-
re realizowane będą w ośmiu placówkach. Udział w projekcie 
potwierdziło dotąd 9 przedszkoli oraz oddział przedszkolny 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Tarnowie Podgórnym. Część kon-
certów odbędzie się bezpośrednio w przedszkolach. Oprócz 
tego po jednym koncercie w Domu Kultury w Tarnowie Pod-
górnym i Centrum Kultury Przeźmierowo. Warto podkreślić, 
że koncerty w domach kultury mają charakter otwarty i istnie-
je możliwość wzięcia w nich udziału przez dzieci nieuczęsz-
czające do współpracujących przedszkoli. Wystarczy mini-
mum dzień wcześniej powiadomić GOK SEZAM i zapisać 
dziecko z opiekunem na listę widzów.

Nie możemy się doczekać, by zobaczyć ich na własne oczy!
~ Natalia Erdei-Jankowiak

poniedziałek,	19	września
„Tryk	tryk	na	wieży	ratuszowej”	
9.00-9.30 „Mali Odkrywcy”, Baranowo
10.00-10.30 „Malowane Słonie”, Baranowo
11.00-11.30 „Leśne Skrzaty”, Przeźmierowo
12.00-12.30 Centrum Kultury Przeźmierowo
poniedziałek,		10	października
„Odmienna	i	podobna	kraina	–	Polska	i	Ukraina”	
9.00-9.30 „Mali Odkrywcy”,  Baranowo
10.00-10.30 Malowane Słonie, Baranowo
11.00-11.30 Leśne Skrzaty, Przeźmierowo
12.00-12.30 Centrum Kultury Przeźmierowo 

Kino Sezamu zaprasza
14.10 (piątek) godz. 19 „Orlęta. Grodno ‘39”

Dramatyczny obraz wojny z sowietami widziany ocza-
mi dwunastoletniego chłopca, Leona. W dniu rozpo-
częcia roku szkolnego, 1 września 1939 r. budynek 

jego szkoły zostaje zbombardowany przez niemieckie samo-
loty. Dla Leosia, Tadka, Eweliny oraz tysięcy polskich dzieci, 
rozpoczynająca się wojna stanie się szkołą przyspieszonego 
dojrzewania, konfrontacją z dramatyczną historią pisaną przez 
dorosłych. 17 września 1939 roku, na mocy porozumień so-
wiecko-niemieckich, Armia Czerwona wkracza do Polski. 20 
września planuje zająć Grodno. Obrońcy miasta rozpoczynają 

beznadziejną, heroiczną walkę. Nielicz-
ne oddziały wojskowe są wspomagane 
przez ludność cywilną, przede wszyst-
kim młodzież szkolną. To właśnie dzie-
ci i młodzież bohatersko bronią miasta, 
stając się ofiarami niezwykłego okru-
cieństwa okupantów. 

Bilety w cenie 18 zł do kupienia 
na www.biletyna.pl, pół godziny przed 
seansem oraz w  kasach: Biuro GOK 
SEZAM (ul. Poznańska 96, Tarnowo Podgórne) czynne od 
pon. do pt. w godz. 9-15; DK w Tarnowie Podgórnym od 
pon. do pt. w godz. 16-20; CK Przeźmierowo od pon. do pt. 
w godz. 16-20.

Po ostatniej wizycie Teatru pod 
Orzełkiem w Domu Kultury 
w Tarnowie Podgórnym, widzo-

wie długo nie mogli zapomnieć akto-

Teatr kukiełkowy
rów lalkarzy, którzy przyjechali do nas 
aż z Białegostoku. Czy i tym razem na 
długo pozostaną w pamięci młodej wi-
downi? Przekonamy się o tym w paź-
dzierniku, kiedy to teatr zawita do nas ze 
spektaklem „Kukła z wiejskiego podwó-
rza”. Tym razem Profesor Wyobraźni 
Hilary Szczebrzeszyński wyruszy z wi-
dzami do Kukiełkowa. W tej tradycyjnej 
polskiej wsi dzieci zapoznają się z lu-
dowymi obrzędami (topienie Marzan-
ny, noc sobótkowa, dożynki) i pobawią 
się kukłami. Uczestnicy zabawy wystą-

pią w Teatrze Jarzynowym im. Królowej 
Bony, spotkają Stracha Na Wróble, za-
tańczą z lalkami podczas Nocy Święte-
go Jana. Co ciekawe do spektaklu wyko-
rzystanych zostanie 20 kukieł. Całości 
dopełnią piosenki skomponowane przez 
Agnieszkę Glińską.  ~gok sezam

2.10 godz. 12.30, DK w Tarnowie 
Podgórnym, Mała Scena Sezamu: „Ku-
kła z wiejskiego podwórza” – Teatr pod 
Orzełkiem, bilety w cenie 14zł do kupienia 
na www.biletyna.pl oraz w kasach: Biuro 
GOK SEZAM (ul. Poznańska 96, Tarnowo 
Podgórne) czynne od pon. do pt. w godz. 
9-15; DK w Tarnowie Podgórnym od pon. 
do pt. w godz. 16-20; CK Przeźmierowo 
od pon. do pt. w godz. 16-20.



wrzesień 2022 | sąsiadka~czytaj |    29

~ 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
• 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

     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

8/10
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

SOBOTA
GODZ. 10:00-18:00

„Mobilne Centrum Mój Dom”  - Fundacja 
Barak Kultury dla Ukrainy
wstęp wolny

2/10
DOM KULTURY W TARNOWIE PODGÓRNYM

NIEDZIELA
GODZ. 12:30

Mała Scena Sezamu: „Kukła z wiejskiego 
podwórza” - Teatr pod Orzełkiem
Bilety: 14 złAF

ISZ

2/10
KOŚCIÓŁ W LUSOWIE

NIEDZIELA
GODZ. 13:00

Lusowskie Spotkania Muzyczne:
Wiolonczeliści: Jagna Słocińska i Dominik 
Drewniak
Wstęp wolny

14/10
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

PIĄTEK
GODZ. 19:00

KINO SEZAMU:
„Orlęta. Grodno. Grodno’39”
Bilety: 18 zł

16/09
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

PIĄTEK
GODZ. 19:00

KINO SEZAMU:
„Stracone złudzenia”
Bilety: 18 zł

17/09
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

SOBOTA

DNI PRZEŹMIEROWA
Gwiazda wieczoru:
LemON

30/09
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

PIĄTEK
GODZ. 19:00

występ w ramach LOT Meeting 
- spotkaniaTeatrów Tańca
Obowiązują bezpłatne wejściówki

1/10
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

SOBOTA
GODZ. 18:00

występ w ramach LOT Meeting 
- spotkaniaTeatrów Tańca
Obowiązują bezpłatne wejściówki

1/09-30/09
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 
DOM KULTURY W TARNOWIE PODGÓRNYM

Nabory do kół i zespołów 
Szczegóły www.goksezam.pl

16/10
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

NIEDZIELA
GODZ. 15:00

„Za granicą żartu” - Kabaret Nowaki

Bilety: 59 zł

19/09

Kulturka: „Tryk tryk na wieży ratuszowej” 
- koncert dla dzieci

PONIEDZIAŁEK
9:00-9:30 BARANOWO P MALI ODKRYWCY
10:00-10:30 BARANOWO MALOWANE SŁONIE
11:00-11:30 PRZEŹMIEROWO LEŚNE SKRZATY
12:00-12:30 CK PRZEŹMIEROWO 

10/10

Kulturka: „Odmienna i podobna kraina -
Polska i Ukraina” - koncert dla dzieci

PONIEDZIAŁEK
9:00-9:30 BARANOWO P MALI ODKRYWCY
10:00-10:30 BARANOWO MALOWANE SŁONIE
11:00-11:30 PRZEŹMIEROWO LEŚNE SKRZATY
12:00-12:30 CK PRZEŹMIEROWO

21/09

Kulturka: „Tryk tryk na wieży ratuszowej” 
- koncert dla dzieci

ŚRODA
9:00-9:30 P LUSÓWKO NA ZIELONYM WZGÓRZU
10:00-10:30 LUSOWO CHATKA MISIA USZATKA
11:00-11:30 TARNOWO PODGÓRNE DK
11:45-12:15 TARNOWO PODGÓRNE POD WESOŁĄ 
CHMURKĄ

19/10

Kulturka: „Odmienna i podobna kraina -
Polska i Ukraina” - koncert dla dzieci

ŚRODA
9:00-9:30 P LUSÓWKO NA ZIELONYM WZGÓRZU
10:00-10:30 LUSOWO CHATKA MISIA USZATKA
11:00-11:30 TARNOWO PODGÓRNE DK
11:45-12:15 TARNOWO PODGÓRNE
POD WESOŁĄ CHMURKĄ
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AtmoSFERA  
POEZJI z  
Włodzimierzem 
Pressem

IX

nd

13:00

25

61 10 10 400

Co w PałaCu?

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

18.09. / ndz

wrzesień

21.09. / śr Cyberbezpieczny Senior 
Webinarium Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

26.09. / nd AtmoSFERA POEZJI z Włodzimierzem Pressem 
Liryzm groza i żart - J.Tuwim i N.Tenenbaum | *zapisy tel. od 19 IX

02.10. / nd Spotkanie autorskie z Agnieszką Kowalską - Bojar 
Promocja literatury dla kobiet (18+) 

Październik

15.10. / sob  15:00 Warsztaty kulinarne z Pawłem Ludkiem - Szefem Kuchni 
Restauracji Olenderskie Smaki w Olandii
Stoiska Kół i Klubów Seniora oraz innych wystawców; prelekcje;  
porady; degustacje; wystawa prac wykonanych podczas zajęć  
rękodzielniczych i ceramicznych w TCS oraz nagrody.

09.10. / nd Brzmienie jesieni: Koncert Patryka Pietrzaka 
Alternatywny pop, rock i liryczne, poetyckie ballady | *zapisy tel. od 3 X17:00

23.10. / ndz Wernisaż Moniki Dmowskiej - malarstwo strukturalne 
Artystka mulimedialna, malarka i fotografka | *zapisy tel. od 17 X16:00

-18:00

V Pałacowe Targi Senioralne: 
Delektuj się zdrowiem

17:00

20
21

13:00
Warsztaty tworzenia biżuterii dla dzieci - naszyjniki 
Prowadząca: Izabela Sławińska | *zapisy tel. od 12 IX

17:00 Brzmienie lata: Koncert Follow Rivers 
Wrażliwa muzyka indie - folk

9:00 
-10:30

13:00

28.09. / śr OPTO - BUS Bezpłatne, komputerowe badanie wzroku 
Obowiązują zapisy pod numerem telefonu: 690 070 902

V Targi  
Senioralne
Delektuj się 
zdrowiem 

X

sob

15:00
-18:00

15

WWW.PALACJANKOWICE.PL

warsztaty kulinarne z Pawłem 
ludkiem - szefem kuChni 
olenderskie smaki w olandii

Koncert Inauguracyjny IV Międzynarodowego Festiwalu  
im. Józefa Madei | Stowarzyszenie im. Józefa Madei 22.10. / sob 17:00

Mammobus bezpłatne badania piersi 
Zapisy na badania dla kobiet w wieku 50 - 69 lat pod nr tel. 61 851 30 77

Cytobus bezpłatne, profilaktyczne badania cytologiczne 
Zapisy na badania dla kobiet w wieku 25 - 59 lat pod nr tel. 61 851 30 77

12:00 
-15:00

14:00 
-17:00

Bezpłatne warsztaty na temat profilatyki onkologicznej 
Warsztaty edukacyjne dla kobiet w trzech grupach | *zapisy tel. od 19 IX05.10. / śr

12:00 
14:00 
16:00

10:00 
-13:00
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AtmoSFERA  
POEZJI z  
Włodzimierzem 
Pressem

IX

nd

13:00

25

61 10 10 400

Co w PałaCu?

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

18.09. / ndz

wrzesień

21.09. / śr Cyberbezpieczny Senior 
Webinarium Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

26.09. / nd AtmoSFERA POEZJI z Włodzimierzem Pressem 
Liryzm groza i żart - J.Tuwim i N.Tenenbaum | *zapisy tel. od 19 IX

02.10. / nd Spotkanie autorskie z Agnieszką Kowalską - Bojar 
Promocja literatury dla kobiet (18+) 

Październik

15.10. / sob  15:00 Warsztaty kulinarne z Pawłem Ludkiem - Szefem Kuchni 
Restauracji Olenderskie Smaki w Olandii
Stoiska Kół i Klubów Seniora oraz innych wystawców; prelekcje;  
porady; degustacje; wystawa prac wykonanych podczas zajęć  
rękodzielniczych i ceramicznych w TCS oraz nagrody.

09.10. / nd Brzmienie jesieni: Koncert Patryka Pietrzaka 
Alternatywny pop, rock i liryczne, poetyckie ballady | *zapisy tel. od 3 X17:00

23.10. / ndz Wernisaż Moniki Dmowskiej - malarstwo strukturalne 
Artystka mulimedialna, malarka i fotografka | *zapisy tel. od 17 X16:00

-18:00

V Pałacowe Targi Senioralne: 
Delektuj się zdrowiem

17:00

20
21

13:00
Warsztaty tworzenia biżuterii dla dzieci - naszyjniki 
Prowadząca: Izabela Sławińska | *zapisy tel. od 12 IX

17:00 Brzmienie lata: Koncert Follow Rivers 
Wrażliwa muzyka indie - folk

9:00 
-10:30

13:00

28.09. / śr OPTO - BUS Bezpłatne, komputerowe badanie wzroku 
Obowiązują zapisy pod numerem telefonu: 690 070 902

V Targi  
Senioralne
Delektuj się 
zdrowiem 

X

sob

15:00
-18:00

15

WWW.PALACJANKOWICE.PL

warsztaty kulinarne z Pawłem 
ludkiem - szefem kuChni 
olenderskie smaki w olandii

Koncert Inauguracyjny IV Międzynarodowego Festiwalu  
im. Józefa Madei | Stowarzyszenie im. Józefa Madei 22.10. / sob 17:00

Mammobus bezpłatne badania piersi 
Zapisy na badania dla kobiet w wieku 50 - 69 lat pod nr tel. 61 851 30 77

Cytobus bezpłatne, profilaktyczne badania cytologiczne 
Zapisy na badania dla kobiet w wieku 25 - 59 lat pod nr tel. 61 851 30 77

12:00 
-15:00

14:00 
-17:00

Bezpłatne warsztaty na temat profilatyki onkologicznej 
Warsztaty edukacyjne dla kobiet w trzech grupach | *zapisy tel. od 19 IX05.10. / śr

12:00 
14:00 
16:00

10:00 
-13:00
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Mobilne	Centrum	Mój	Dom to projekt Fundacji Ba-
rak Kultury, który pozwoli zapomnieć o złych emo-
cjach związanych z wojną i stworzy bezpieczną 

przestrzeń do wspólnych spotkań, rozmów, działań twórczych 
oraz zabawy i odpoczynku dla osób w kryzysie uchodźczym 
z Ukrainy. W ramach projektu będzie możliwość wzięcia 
udziału w różnego rodzaju zajęciach kulturalnych oraz sko-
rzystać z pomocy psychologicznej. Wszystko to prowadzone 
będzie przez osoby znające zarówno język ukraiński, jak i pol-
ski.

Dla osób powyżej 16 lat, w czasie trwania innych aktyw-
ności proponowanych w projekcie, psycholog opowie o róż-
nych sposobach wspierania osób zmuszonych do opuszcze-
nia ojczyzny w wyniku wojny, radzeniu sobie z codziennością 
w innym kraju i nowymi emocjami. Następnie, chętni do od-
bycia spotkań indywidualnych będą mogli ustalić ich terminy 
oraz wszelkie szczegóły. Na tę potrzebę na cały listopad GOK 
SEZAM udostępni pomieszczenie w Centrum Kultury Prze-
źmierowo. 

Oczywistym jest, że w takich trudnych chwilach ważna 
jest integracja, dlatego sporą część programu, organizatorzy 
poświęcą na sztukę oraz zabawę. Jedną z propozycji będą 
warsztaty robienia lalek z motanek z pomocą aktorek Te-
atru Emigrant. Tradycyjnie motanki są tworzone bez użycia 
ostrych przedmiotów, jak igły czy nożyczki. Wykonuje je 
się z przeróżnych materiałów, podstawą są skrawki różnych 
tkanin, ale dodaje się zarówno wstążeczki, nici, włóczki, jak 
i kolorowe szkiełka, koraliki, słomę oraz suszone kwiaty. 

W warsztatach mogą uczestniczyć całe rodziny, dzieci, 
młodzież, dorośli oraz seniorzy. 

Jeśli jednak ktoś woli tradycyjne zajęcia plastyczne to 
podczas warsztatów „Namaluj mój świat” będzie miał moż-
liwość zapoznania się z różnymi technikami oraz materiała-
mi, ich rodzajami i cechami, a także zdobycia wiedzy o bar-
wach.  W czasie warsztatów powstaną m.in. akwarelowe 
zachody słońca i martwe natury szkicowane z wykorzysta-
niem światłocienia. Warsztaty poprowadzi białoruska artystka 
Anastasia Shumchyk.

Kolejną atrakcją „Mobilnego Centrum Kultury” będą zaję-
cia taneczne, które poprowadzi Olga Kebas  kuratorka, orga-
nizatorka wydarzeń kulturalnych, choreografka, performerka, 
tancerka, wykładowca tańca współczesnego z Kijowa. Warsz-
taty nie będą typową lekcją tańca, lecz zabawą ruchową, bazu-
jącą na fragmentach tańców ukraińskich. A do udziału w nich 
zaproszeni są rodzice z dziećmi od 6 roku życia. Trzeba będzie 
wykazać się dokładnością, kreatywnością, aktywnością rucho-
wą i odwagą – uczestnicy będą współdziałać ze sobą i zmie-
niać tanecznych partnerów.

Chwile refleksji i wspomnień, z pewnością, przyniesie za-
planowana tego dnia wystawa fotograficzna „Mój dom” An-
geliny Storozhenko. Zdjęcia mają pomóc zapomnieć osobom 
z doświadczeniem uchodźczym o traumatycznych przeży-
ciach wojennych i umożliwić symboliczny powrót do czasów 
sprzed wojny. Wystawa fotograficzna „Mój Dom, Мій Дім” 
prezentuje prace stworzone kilka lat temu, jednak w obliczu 
wojny ich wyraz wzmocnił się, przypominając o najważniej-
szych wartościach. Zdjęcia Angeliny Storozhenko są ciepłe 
i pełne światła, pozwalają na moment oderwać się od szarej 
rzeczywistości. Przywiezione przez nią kadry przedstawiają 
ludzi i dom, zarówno ten w krajobrazie urbanistycznym, jak 
i naturalny, przyrodniczy. Powstawały przez pięć lat podczas 
pobytu w rodzinnym Niecieszynie, Kijowie i okolicach. 

Projekt Fundacji Barak Kultury finansowany jest przez Po-
wiat Poznański. Wstęp wolny. 

 
PROGRAM	PROJEKTU
„MOBILNE	CENTRUM	MÓJ	DOM”
Centrum Kultury Przeźmierowo, 
Przeźmierowo, ul. Ogrodowa 13a

Sobota,	8	października,	godz.	10.00-18.00
10.00-12.00 spotkanie z psycholożką, potem konsultacje in-

dywidualne w gabinecie
10.00-12.00 Warsztaty plastyczne „Namaluj swój świat”*
 Dla dzieci 5-15 lat. Grupa maks. 20 osób.
12.30-13.40 film
12.30-14.00 Warsztaty taneczne* z Olgą Kebas. Dla osób 

powyżej 6. roku życia i dorosłych. Grupa do 26 osób.
14.10-15.20 film 
s. tkaniny 14.30-16.30 Warsztaty robienia lalek motanek*
Dla dzieci powyżej 6 roku życia i dorosłych. Grupa do 15 

osób
16.50-18.00 film
W ciągu całego dnia jest dostępna także wystawa FOTO-

GRAFICZNA „Mój dom” na sali widowiskowej 
 *Obowiązują zapisy

Kultura łączy w kryzysie uchodźczym
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Проект фундації	«Barak	Kultury»	що фінансується 
Познанським повітом.

Проект «Мобільний центр «Мій дім». / Mobile 
Center My Home

Проект «Мобільний центр «Мій дім» – це серія заходів, 
призначених для українців, які зараз проживають у По-
знанському повіті та його околицях. Основна мета проек-
ту – об’єднати громаду та допомогти їй адаптуватися в но-
вому середовищі.

Заходи відбуватимуться в гмінах Познанського повіту.  
Програма проекту включатиме: заходи для дітей: арт-те-
рапію через майстер-класи (мануальні, танцювальні, та 
графічні заняття, які не лише розслаблюватимуть, а й да-
ватимуть можливість творчісті); виставку, терапевтичні 
заняття та спілкування з психологом. Вхід вільний

 
Програма проекту:
«Мобільна кімната відпочику «Мій дім»*. 
• художні майстер-класи «Розмалюй свій світ»
Воркшоп проведе білоруська художниця Анастасія Шум-

чик. Під час занять діти ознайомляться з різними техніками 
малювання та матеріалами, їх видами та особливостями, а 
також дізнаються про кольори. Освоять основи перспекти-
ви та принципи побудови правильної композиції.

- Для дітей 5-15 років.
- Група макс. 20 осіб
• перегляд фільмів для дітей та юнацтва*
- Розраховано на дітей 5-15 років.
- Група макс. 30 осіб
• танцювальний майстер-клас*
Ведуча Ольга Кебас (хореограф, танцівниця, викладач 

сучасного танцю з Києва). Надихаючись вибраними тра-
диційними українськими танцями, створено не типове за-
няття з хореографії, а рухливу гру на основі фрагментів 
українських народних танців.

- Призначено для дітей від 6 років і дорослих.
- Група до 26 осіб
• майстер-класи з виготовлення ляльки-мотанки*
Акторки театру «Емігрант» допоможуть учасникам  

власноруч виготовити ляльку-мотанку - справжній укра-
їнський оберіг. Мотанки за традицією робляться без ви-
користання гострих предметів, таких, як голки чи ножи-
ці, тільки з натуральних тканин і матеріалів. Кожна лялька 
має свое призначення і маленькі секрети. А найважливіше 
- це атмосфера, в якій вони народжуються,  тому під час 
майстер-класів учасники разом із артистками співатимуть 
традиційні українські пісні.

- Призначено для всіх, хто старше 6 років.
- Група до 15 осіб
• фотовиставка «Мій дім»
Фотовиставка Ангеліни Стороженко «Мій дім» пред-

ставляє роботи, створені кілька років тому, але в умовах 
війни їх виразність посилилася, нагадуючи про найважли-
віші цінності. Світлини Ангеліни Стороженко теплі та на-
повнені світлом, що дозволяє на мить відірватися від сірої 
реальності. На фотографіях ми бачимо людей і будинки, 
як у міському, так і в природному ландшафті. Вони ство-
рювалися протягом п›яти років під час перебування в Не-
чешині, Києві та його околицях.

• зустрічі за чаєм та частуванням

2. Психологічна допомога
• Індивідуальна бесіда з психологом.
Психологи з України весь час будуть доступні для учас-

ників проекту. Вони вислухають, дадуть відповіді на запи-
тання та допоможуть вирішити проблеми.

- Призначено для осіб старше 16 років.
• Групові зустрічі з психологом.
Під час занять психолог розповість про форми підтрим-

ки, як знайти себе в новому повсякденному житті та спра-
витися з емоціями,  пов’язаними з ситуацією в Україні.

- Призначено для осіб старше 16 років.
 *Записи застосовуються

Dzień Latawca 
Tradycyjnie w Przeźmierowie lato żegnamy z latawcami 

nad głową – 30 września zapraszamy na Dzień Lataw-
ca w Parku im. Kanikowskiego. Hasło przewodnie te-

gorocznego wydarzenia brzmi „Żyj zgodnie z naturą”. 
O 14.45 ze Szkoły Podstawowej na ul. Kościelnej wyruszy 

przemarsz do Parku, a tam o 15.00 rozpoczną się konkursy la-
tawcowe, animacje dla dzieci i kawiarenka. Ok. 18.00 to rado-
sne popołudnie zakończy festiwal kolorów.  

Organizatorami Dnia Latawca są 
Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie 
oraz Sołtys i Rada Sołecka Przeźmie-
rowa przy współudziale OSiR Tarnowo 
Podgórne i Gminy Tarnowo Podgórne.

 ~ Katarzyna Preyer 
Sołtys Przeźmierowa



34    | sąsiadka~czytaj |  wrzesień 2022

Pałac Jankowice w ciągu trzech fe-
stiwalowych dni żył muzyką wy-
bitnego wokalisty i multiinstru-

mentalisty – Zbigniewa Wodeckiego. 
Z ponad 160 zgłoszeń do naszej Gmi-
ny zjechało 23 wykonawców z całej 
Polski, by na pałacowej scenie zapre-
zentować wybrane utwory z repertuaru 
tego artysty. Festiwal rozpoczęliśmy od 
prób warsztatowych, gdzie pod czuj-
nym okiem Katarzyny Stroińskiej-Sie-
rant i Janusza Szroma uczestnicy mie-
li okazję szlifować i doskonalić swoje 
umiejętności wokalne. Z kolei Dyrektor 
Festiwalu Monika Rutkowska życzyła 

uczestnikom, aby czas spędzony w Pa-
łacu Jankowice i udział festiwalu był nie 
tylko sprawdzianem ich talentu, ale tak-
że fantastyczną okazją do zdobycia no-
wych doświadczeń i wrażeń artystycz-
nych. 

Podczas sobotniego koncertu, licznie 
zgromadzona publiczność entuzjastycz-
nie przyjęła wszystkich uczestników fe-
stiwalu i dopingowała w konkursowych 
zmaganiach. Wybrzmiały 23 utwory 
w specjalnie przygotowany aranżacjach 
muzycznych i przy akompaniamencie 
zespołu Smoliński Band. Kiedy jury 
w składzie Katarzyna-Stroińska Sierant, 
Ewa Gajewska-Kiepura i Janusz Szrom 
udało się na obrady, przesłuchania kon-
kursowe zakończyliśmy wspaniałym 
koncertem ubiegłorocznej zwyciężczy-
ni OFP – Julii Mróz. Była ekscytacja, 

były wielkie emocje. Do niedzielnego 
koncertu galowego dostała się najlep-
sza dziesiątka wokalistów. Publiczność 
przywitał Tadeusz Czajka – Wójt Gmi-
ny Tarnowo Podgórne, a koncert galo-
wy poprowadzili Monika Rutkowska 

– Dyrektor Festiwalu i Jakub Zachciał 
– Dyrektor Artystyczny Festiwalu. Na 
zaproszenie organizatorów na festiwalo-
wej scenie pojawiła się Katarzyna Wo-
decka-Stubbs – córka artysty i prezes 
Fundacji im. Zbigniewa Wodeckiego, 
która objęła patronatem tegoroczną edy-
cję festiwalu i ufundowała nagrodę pie-
niężną dla wybranego artysty. Magiczny 
wieczór zwieńczył recital Alicji Majew-
skiej i Włodzimierza Korcza, którym to-
warzyszył kwartet smyczkowy Warsaw 
String Quartet. 

Poznajcie laureatów II edycji Ogólno-
polskiego Festiwalu Piosenki Tarnowo 
Podgórne 2022

GRAND PRIX – Paweł Kozicz
I miejsce – Karolina Kram-Chojnacka
II miejsce – Justyna Rainko
III miejsce – Gabriela Kurzac
Nagroda specjalna Dyrektora Pałacu 

Jankowice – Justyna Rainko
Nagroda specjalna Fundacji im. Zbi-

gniewa Wodeckiego – Kamila Kiecoń

Za nami II Ogólnopolski Festiwal Piosenki 
Tarnowo Podgórne 2022

~ gok
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Już 28 września w godz. 9.00-10.30 przy Pałacu Jankowice 
zaparkuje specjalny OPTO-BUS, w którym mieszkańcy 
naszej Gminy będą mogli bezpłatnie, komputerowo prze-

badać swój wzrok. 
Celem badania jest ustalenie ostrości widzenia i ustalenie 

potrzebnej korekcji wzroku u pacjenta. Badania przebiegają 
w pełnym reżimie sanitarnym. W ofercie istnieje możliwość 
profesjonalnego doboru szkieł, opraw okularowych, a także 
możliwość kupna okularów po atrakcyjnych cenach, gdzie 
przy kupnie otrzymamy etui gratis. 

Jeśli zauważyłeś, że z twoim wzrokiem dzieje się coś nie-
pokojącego, to doskonała okazja, by się przebadać. Ser-
decznie zapraszamy! Obowiązują zapisy pod numerem tel. 
690 070 902.  ~ Pałac Jankowice

Cyberbezpieczny Senior

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne webinarium na te-
mat cyberbezpieczeństwa. Celem spotkania jest posze-
rzenie świadomości seniorów w zakresie cyberbezpie-

czeństwa w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, 
zwłaszcza oszustw na urządzeniach mobilnych. 

Webinarium skierowane jest do seniorów z Gminy Tarnowo 
Podgórne, aby zwiększyć świadomość tej grupy społecznej 
w związku z zagrożeniami występującymi w Internecie. 

Szkolenie odbędzie się 21 września o godz. 10.00 w salce 
konferencyjnej Pałacu Jankowice.

~ Pałac Jankowice

Bezpłatne badanie wzroku

W tym roku partnerem naszego festiwa-
lu została marka Lidl Polska, która nale-
ży do międzynarodowej grupy przedsię-
biorstw Lidl. Jako marka odpowiedzialna 
społecznie chętnie wspiera inicjatywy 
charytatywne, mające na celu pomoc oso-
bom potrzebującym oraz różnego rodzaju 

aktywności sportowe, promujące zdrowy 
tryb życia i zdrowe nawyki żywieniowe. 
Jest również zaangażowana w promocję 
kultury i sztuki. Tegoroczne konkursowe 
zmagania wokalne dopełniały plastyczno-
-muzyczne warsztaty dla dzieci, które pro-
wadziła Fundacja Mój Mount Everest. 

Składamy podziękowania dla wszyst-
kich zaangażowanych, którzy dołożyli 
swoją cegiełkę, a bez których to wielkie 
festiwalowe święto nie mogłoby się od-
być.

~ PJ

Bezpłatne wejściówki prosimy rezerwować 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 są na stronie: www.palacjankowice.pl

~ pałac jankowice

Zapraszamy 5 października 2022 r., na bezpłatne 2-go-
dzinne warsztaty edukacyjne dla kobiet w wieku 25-69 
lat. Celem warsztatów jest  zwiększenie świadomości 

Pań na temat działań profilaktycznych w zakresie nowotwo-
rów piersi oraz szyjki macicy. Dodatkowo ideą warsztatów jest 
złamanie barier oraz zachęcenie kobiet do regularnego wyko-
nywania profilaktycznej mammografii i cytologii. 

Na warsztatach panie dowiedzą się między innymi jakie 
są główne czynniki ryzyka nowotworów piersi i szyjki maci-
cy, ale także poznają czynniki działające ochronnie. Program 
warsztatów będzie obejmował ćwiczenia praktyczne związane 
z nauką samobadania piersi ( samobadanie przy pomocy fan-
tomów) a także będzie można pozyskać wiedzę  na jakie obja-
wy należy zwracać szczególną uwagę.

Dodatkowym atutem warsztatów będzie możliwość pozna-
nia instrukcji obsługi, udostępnionej w ramach projektu mo-

bilnej aplikacji edukacyjnej (każda z uczestniczek otrzyma 
pomoc w założeniu konta na portalu projektowym oraz w za-
instalowaniu aplikacji mobilnej pozwalającej przeprowadzić 
użytkowniczkę przez indywidualny proces autoprofilaktyki).

Podczas spotkania  prowadząca warsztaty odpowie na pyta-
nia uczestniczek. Panie  otrzymają ulotki edukacyjne zawiera-
jące niezbędne informacje na temat profilaktyki nowotworów 
piersi i szyjki macicy oraz zawieszki pod prysznic ze schema-
tem samobadania piersi. 

Warsztaty odbędą  się w trzech małych 10-osobowych gru-
pach. Pierwszą grupę kobiet zapraszamy od godz.12.00-14.00, 
drugą grupę kobiet. 14:00 - 16:00, trzecia grupa kobiet roz-
pocznie warsztaty o godz. 16.00-18.00.

~ A.S-F
Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie www.

openbadania.pl  

Bezpłatne warsztaty z profilaktyki onkologicznej dla Pań
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Po długiej wakacyjnej przerwie wracamy do serii spotkań 
w ramach AtmoSFERY Poezji.

Tym razem w ramach naszego cyklu wystąpi aktor te-
lewizyjny, teatralny i dubbingowy – Włodzimierz Press, na-
tomiast o oprawę muzyczną zadba altowiolistka Kinga Tar-
nowska.

Włodzimierz Press jest absolwentem Państwowej Wyższej 
Szkoły Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie. Był 
w zespole kilku warszawskich teatrów: Praskiego Teatru Lu-
dowego (od 1966 r. Teatru Ludowego), Teatru Dramatyczne-
go, Studia im. St. I. Witkiewicza. Współpracował także z in-
nymi stołecznymi teatrami: Za Dalekim, Powszechnym im. 
Zygm. Hübnera, na Woli, Centrum Artystycznym M25, Sy-
rena, Bajka, HOTELOKO, Teatrem Żydowskim im. E. R. 
i I. Kamińskich, a także z Teatrem Polskim we Wrocławiu 
oraz z Teatrem Polskiego Radia i Teatrem Telewizji Polskiej. 
Obecnie można go oglądać gościnnie w Teatrze Narodowym 
w „Idiocie” F. Dostojewskiego (reż. P. Miśkiewicz). Na du-
żym ekranie zadebiutował w 1963 r. w „Rozwodów nie bę-
dzie” w reż. J. St. Stawińskiego. Największą sławę przyniosła 
mu rola w serialu Czterej pancerni i pies (reż. K. Nałęcki), 
gdzie wcielił się w postać Grigorija Saakaszwiliego. Za tę kre-
ację otrzymał nagrodę ministra obrony narodowej I stopnia, 
przyznanej realizatorom i wykonawcom ról w tym tytule. Jego 
głos znany jest z wielu filmów animowanych, gdzie wcielił 

się w takie postaci jak: Kot Sylwester, Smerf Łasuch, duszek 
Casper, Żaba Kermit, Kapitan Grotman, Verminous Skumm 
w Kapitanie Planecie. Można go było również usłyszeć jako 
Codringhera w serialu Wiedźmin.

Spotkanie odbędzie się 25 września o godz. 13.00 w sali 
koncertowej Pałacu Jankowice. Rezerwacja telefoniczna bez-
płatnych wejściówek od 19. września 

Zapraszamy serdecznie!
~ Pałac Jankowice

AtmoSFERA Poezji z Włodzimierzem Pressem

Choć czuć już powiew jesieni, my nadal pozostajemy 
w letnim klimacie. Zapraszamy na ostatnie w tym roku 
Brzmienie Lata w Pałacu Jankowice – tym razem usły-

szymy muzykę indie folk.
Jeśli ktoś myślał, że folklor już dawno przebrzmiał, niech 

sprawdzi, jak odradza się na nowo pod postacią indie folku. 
Pod pewnymi względami można uznać indie folk za muzy-
kę relaksacyjną. Jej siłą jest spokój i ciepłe brzmienie. Jest to 
zwyczajnie muzyka, której przyjemnie się słucha. 18	wrze-
śnia	2022	o	godzinie	17:00	na pałacowej plenerowej scenie 
usłyszymy zatem zespół  Follow Rivers, który za sprawą swo-
jej muzyki pozwoli nam dotknąć rzeczy, które w pędzie życia 
zostają niezauważone oraz wprowadzi nas w odprężający jesz-
cze letni i pogodny nastrój.  

Follow Rivers  to indie folkowe małżeństwo (Patrycja 
i Krzysztof Pachólscy). Razem z nietuzinkowym i ciepłym 
wokalem oraz gitarą zarówno akustyczną jak i elektryczną, 
stworzą domowy klimat, przy którym łatwo będzie też o wzru-
szenie. Usłyszymy w ich tekstach niezwykłą wrażliwość na 
otaczający świat oraz tęsknotę za zbieraniem kwiatów na łące, 
oraz  za pięknem gwiazd w letnią noc. 

Swoją wspólną przygodę rozpoczęli w 2016 roku jako zespół 
uliczny. Zbierając, spore tłumy na wrocławskim rynku zde-
cydowali się na stworzenie własnych utworów, jednak część 
z nich trzymali w szufladzie przez kilka lat. W 2020 roku doj-
rzeli do tego, aby wziąć muzykę na poważnie. Poszerzyli skład 

o perkusistę  i 29 stycznia 2021 roku wydali swój pierwszy 
singiel „Enough” wraz z teledyskiem na dzikim polu. Wśród 
ich inspiracji znajdują się m.in. Angus and Julia Stone, The 
Lumineers, a także polski zespół avant-popowy Mikromusic.

Na koncercie z pewnością usłyszymy ich najnowszą piosen-
kę pt. „Tak wiele”.

Jesteśmy pewni, że znajdą się osoby, które po tym koncercie  
zostaną wielkimi fanami tego gatunku muzycznego i nie będą 
już chciały słuchać niczego innego. W każdym razie, osoby, 
które jeszcze nie znają indie folku, powinny dać temu gatun-
kowi muzycznemu szansę. Warto!

Zapraszamy do Pałacu Jankowice, 18 sierpnia o godzinie 
17.00.

~ Pałac Jankowice

Brzmienie Lata – Follow Rivers tarasowy  
koncert plenerowy
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15.października już po raz piąty w Pałacu Jankowice 
Seniorzy z naszej gminy będą mieli okazję zapo-
znać się z wszelkiego rodzaju aktywnościami oraz 

ofertą skierowaną na rzecz Seniorów. Targi w pałacu są nie-
powtarzalną okazją do celebrowania życia. Tegoroczne hasło 
przewodnie tego wydarzenia brzmi „Delektuj się zdrowiem”. 
Dlatego, aby zostać smakoszami życia i zdrowia, zachęcamy 
do udziału w tym wydarzeniu. Bogata oraz szeroka oferta wy-
stawców sprawiają, że minione edycje targów cieszyły się za-
wsze ogromnym zainteresowaniem Seniorów.

Podczas V edycji targów, poruszone zostaną przede wszyst-
kim bardzo ważne kwestie związane ze zdrowiem oraz pro-
filaktyką zdrowotną. Nie zabraknie krótkich prelekcji i spo-
tkań z wystawcami i zaproszonymi gośćmi. Od godz. 15.00 
do 18.00, Seniorzy będą mogli skorzystać m.in. z porad proz-
drowotnych, kosmetycznych, dietetycznych, degustacji oraz 
dokonać pomiaru tkanki tłuszczowej,  czy też zaczerpnąć po-
rad na tematy związane z poprawą jakości życia. Do udzia-
łu w wydarzeniu  zaprosiliśmy, także Joannę Szczyglewską  
z OPS w Tarnowie Podgórnym, która poprowadzi prelek-
cję dot. przeciwdziałania nadużyciom wobec osób starszych 
i omówi procedurę zakładania Niebieskiej Karty. 

Gościem specjalnym V Targów Seniora w Pałacu Jankowi-
ce,  będzie Paweł Ludek, szef kuchni w „Restauracji Olen-
derskie Smaki” w Olandii. Pan Paweł, poprowadzi warsztaty 
kulinarne oraz rozsmakuje wszystkich gości i wprowadzi, być 
może dotąd nieznane, tajniki polskiej kuchni. Seniorzy będą 
mogli skorzystać z atrakcyjnej degustacji i oferty gastrono-
micznej w specjalnie przygotowanej strefie. Zaplanowanych 
zostało także wiele atrakcji dodatkowych. Podczas tragów bę-
dzie można wziąć udział w bezpłatnych badaniach lekarskich, 

w tym, mammografii  i cytologii. Przed Pałacem staną specjal-
ne busy, w których będzie można wykonać badania.

Dla zwiedzających przewidziano także upominki i nagrody.
Wstęp na targi jest bezpłatny. Wydarzenie będzie, miało 

charakter międzypokoleniowy dlatego, zapraszamy seniorów 
wraz z rodzinami, bowiem na każdego z odwiedzających cze-
ka mnóstwo fascynujących atrakcji.

Zapraszamy do polubienia wydarzenia na facebooku oraz 
do odwiedzania strony internetowej www.palacjankowice.pl, 
gdzie na bieżąco udostępniane będą aktualności dotyczące tar-
gów. Tu też znajdziecie wszelkie nowości dotyczące wystaw-
ców i szczegóły programu towarzyszącego.

~ A. S-F

W ramach V Targów Senioralnych w Pałacu Janko-
wice na parkingu staną aż dwa busy, w których 
prowadzone będą bezpłatne badania dla kobiet. 

W mammobusie panie będą mogły wykonać badanie piersi, 
a w cytobusie – cytologię. Badanie piersi przeznaczone jest 
dla pań z grupy wiekowej 50-69 lat (1972-1953), które wcze-
śniej nie chorowały na raka piersi, a ostatnie profilaktyczne 
badanie wykonały przynajmniej dwa lata wcześniej. W przy-
padku kobiet regularnie miesiączkujących badanie wykonuje 
się w pierwszych dziesięciu dniach cyklu. Na badanie nale-
ży zgłaszać się z dowodem osobistym. Pozostałe panie (nie 
młodsze niż 35 lat) mogą wykonać badania mammograficzne 
odpłatnie – koszt 100 zł.

Badania cytologiczne są wykonywane bezpłatnie dla Pań 
w wieku 25-59 lat, które w ciągu ostatnich trzech lat nie mia-
ły wykonywanej profilaktycznej cytologii w ramach progra-
mu profilaktycznego finansowanego przez NFZ (Panie są 
weryfikowane na podstawie nr PESEL). Badania cytologicz-
ne są wykonywane przez wykwalifikowaną położną, a każda 
uczestniczka badania otrzyma ulotki dotyczące profilaktyki 
raka piersi i raka szyjki macicy. W cytobusie nie ma jednak 
możliwości wykonania badania płatnego.

Poniżej kilka informacji dot. przygotowania do badania cy-
tologicznego – istotnych ze względu na możliwość zapisania 
się na badanie w konkretnym terminie przez Panie miesiącz-
kujące:

• na badanie nie należy zgłaszać się w czasie miesiączki,
•  od ostatniego dnia miesiączki powinno upłynąć co naj-

mniej 4 dni,
•  na badanie należy zgłaszać się nie później niż 4 dni przed 

rozpoczęciem miesiączki,
•  co najmniej 4 dni przed badaniem nie należy stosować 

żadnych leków dopochwowych,
•  od ostatniego badania ginekologicznego/USG przezpo-

chwowego powinien upłynąć co najmniej 1 dzień.

Na	 badania	 zapraszamy	 15	 października:	 cytobus:	
w	godz.12.00-15.00;	mammobus	w	godz.	14.00-17.00.	Re-
jestracja na cytobus oraz mammobus jest czynna od 8.00 
do 15.30 pod numerem tel. 61 8557 528, 61 8513 077, 
800 160 168.

Delektuj się zdrowiem – zadbaj o siebie i wykonaj badania 
profilaktyczne, mogące uratować Twoje życie!

~ A.S-F

Bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet

V Pałacowe Targi Senioralne

Targi Senioralne w Pałacu Jankowice to okazja do poznania 
oferty zajęć kierowanej do seniorów.
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Przyszłość jest pełna wyzwań, w naszej Szkole w Luso-
wie nie boimy się ich podejmować i na ich podstawie 
kreować rzeczywistość.

W naszym działaniu stawiamy na rozwój kompetencji mięk-
kich takich jak budowanie relacji i komunikacja, zdolność do 

adaptacji, gotowość do nabywania wiedzy, samodzielność 
i umiejętność współpracy. Równocześnie z całych sił staramy 
się budować umiejętności przetwarzania i interpretacji złożo-
nych informacji, informatyczne oraz programowania (cyfro-
we) u uczniów od najmłodszych lat.

W realizacji naszych zadań pomagają nam nowoczesne 
pomoce dydaktyczne w postaci przesympatycznego robota 
EMYS do nauki języka angielskiego, sala wirtualnej rzeczy-
wistości – CLASS VR, zestawy klocków do programowania 
LEGO SPIKE® oraz inne pozyskane w ramach inicjatywy 
edukacyjnej Laboratoria Przyszłości, realizowanej przez Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej i nauki we współpracy z Cen-
trum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wierzymy, że przyszłość stoi przed nami wszystkimi otwo-
rem i warto w nią inwestować swoją energię i czas!

~ Społeczność Szkoły Podstawowej w Lusowie

Wakacje to czas odpoczynku i relaksu, ale również 
okazja do odkrywania i zdobywania nowych do-
świadczeń. W tym roku przekonała się o tym na-

uczycielka naszego Liceum –Małgorzata Grześkowiak-Wa-
sela. Została stypendystką Instytutu Goethego i wzięła udział 
w Międzynarodowej Konferencji Nauczycieli Języka Nie-
mieckiego IDT w Wiedniu, która odbyła się w dniach 15-20 
sierpnia. Była to już siedemnasta edycja konferencji i uczest-
niczyło w niej około 2500 nauczycieli z całego świata. Jest to 
największa konferencja na świecie dotycząca nauczania języka 
niemieckiego jako obcego i od 1967 r. odbywa się prawie wy-
łącznie w krajach niemieckojęzycznych. Organizowana jest 
w imieniu Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli 
Języka Niemieckiego (IDV) we współpracy z lokalnymi sto-

warzyszeniami nauczycieli języka niemieckiego, uniwersyte-
tami, kolegiami nauczycielskimi, wydziałami kultury i stowa-
rzyszeniami językowymi w kraju goszczącym. 

Podczas konferencji nauczyciele brali udział w wielu warsz-
tatach dydaktycznych i metodycznych, mieli okazję wysłu-
chać interesujących wykładów oraz wymieniali się wiedzą 
i doświadczeniami podczas pracy w sekcjach. Małgorzata 
Grześkowiak-Wasela była nie tylko uczestnikiem, ale także 
prelegentem. Wygłosiła referat na temat wykorzystywania po-
ezji na lekcjach języka niemieckiego do kształtowania umie-
jętności kreatywnego pisania. 

Ogromnie cieszymy się, że mamy wśród naszego grona na-
uczycieli, którzy tak twórczo podchodzą do nauczania języ-
ka obcego. Jest to z pewnością doskonała okazja dla uczniów, 
aby spojrzeć na język niemiecki od zupełnie innej strony, aby 
poznać literaturę niemieckojęzyczną i spróbować swych sił na 
nowym polu. Być może kontakty nawiązane przez Panią Mał-
gorzatę pozwolą naszemu Liceum podjąć współpracę ze szko-
łami na całym świecie. 

Konferencja towarzyszyła ogłoszonemu pół roku wcześniej 
konkursowi na krótki film dla uczniów. Przystąpili do niego 
także uczniowie naszego Liceum: Illia Bryzhak, Zofia Fram-
ska, Oliwia Mierzwa i Urszula Niklas, którzy przygotowa-
li film poklatkowy „Lekcja języka niemieckiego”. Praca nad 
tym projektem była dla całego zespołu bardzo interesująca, 
a w dowód uznania za zaangażowanie uczniowie z opiekunem 
otrzymali dostęp do 5 filmów na austriackiej platformie stre-
amingowej WatchAUT. Kolejna konferencja odbędzie się za 
trzy lata w Lubece w Niemczech. Na fotorelację z tego wyda-
rzenia zapraszamy na stronę naszego Liceum www.liceumtp.
edu.pl. 

~ Hanka Piotrowska
LO w Tarnowie Podgórnym

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Szkoła przyszłości tuż za rogiem!

Nowy wymiar lekcji języka niemieckiego
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Czy można szukać matematyki 
w haftach, grach planszowych 
i historii miasta albo ćwiczyć 

ją wspólnie z robotami? Odpowiedzi 
na to pytanie będą szukać uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Tarnowie 
Podgórnym. Nasza szkoła wzięła udział 
w programie grantowym mPotęga i w te-
gorocznej edycji otrzymała dofinanso-
wanie 5 000 zł na realizację projektu 
matematycznego „Zakodowani w mate-
matyce”. 

Projekt jest adresowany do szósto-
klasistów. Pokazuje związek szkolnej 
nauki matematyki z życiem, rozwija 
spostrzegawczość i logiczne myślenie. 
Jest odpowiedzią na potrzeby i zainte-
resowania naszych uczniów. Realizacja 
celów (START we wrześniu!) będzie 
inspiracją do samodzielnego zdobywa-
nia wiedzy i pokaże dzieciom wszech-
obecność matematyki.

Celami programu grantowego są: stwo-
rzenie ciekawych, innowacyjnych metod 
i narzędzi edukacji matematycznej, zain-
teresowanie młodzieży matematyką oraz 
wciągnięcie ich w odkrywanie praktycz-
nego zastosowania matematyki w życiu 
codziennym (w tym rozszerzenie zakresu 
tematycznego poza program szkolny).

My w naszej szkole chcemy również 
poznać historię wybitnych polskich ma-

tematyków – kryptologów, pokazać wy-
korzystanie matematyki i logiki w re-
alnym świecie poprzez udział w grze 
terenowej „Pogromcy Enigmy”, prze-
prowadzić warsztaty „Geometryczne re-
petytorium z genibotami”, „Kodowanie 
w wielokątach” oraz warsztaty tworzenia 
matematycznych haftów wielokątów.

Uczniowie, realizując działania pro-
jektowe, wykorzystają zasoby szkoły 
w postaci genibotów, drukarki 3D, table-
tów i komputerów oraz będą posługiwać 
się tabletami graficznymi. Zaaranżowa-
nie zajęć z ich pomocą połączy matema-
tykę z kodowaniem, a wielozmysłowe 
oddziaływanie sprawi, że nauka stanie 
się przygodą!

Baw się i ćwicz umysł! Nauka może 
zmienić świat, a wynalazki pomaga-
ją ludziom lepiej żyć. Jednym z nich 
jest szyfrowanie. Pierwsze szyfry sto-
sowano już w starożytności. Mówiąc 
o szyfrowaniu, nie sposób pominąć 
matematyki, ponieważ szyfr to funk-
cja matematyczna wykorzystywana 
do zmiany tekstu jawnego na szyfro-
gram. W związku z realizacją programu 
mPotęga zapraszam do udziału w naszej 
zabawie. Proponuję cykl łamigłówek, 
które będą publikowane w trakcie 
realizacji projektu ZAKODOWANI 
W MATEMATYCE. Pierwsza to szyfr 
liczbowy, który należy rozkodować. 

~ Anna Roszyk-Mikołajczak
Autor projektu i koordynator działań 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym

Zakodowani w matematyce

Przed rozpoczęciem roku szkolnego w szkole w Barano-
wie odbyło się spotkanie adaptacyjne dla uczniów klas 
pierwszych oraz oddziału przygotowawczego dzieci 

z Ukrainy. Dzieci miały możliwość poznania szkoły, nowych 
kolegów i koleżanek oraz swoich wychowawczyń. Najważ-
niejsze było jednak spędzenie wspólnego czasu na zabawach 
sportowych, komputerowych, plastycznych i muzycznych. 
Z pewnością pierwszy dzień szkolny pozostawił miłe wraże-
nia u wszystkich uczestników. ~ Tomasz Cierzniak

Szkoła Podstawowa w Baranowie 

Poznajmy się

Szermierka zaprasza
UKS Atlas zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia w sekcji szermierczej.  

Treningi odbywają się we wtorki i czwartki od 17.00-18.00 w hali sportowej OSiR ul. Nowa15
Dodatkowe informacje pod nr tel. 602 637 951.

  ~ P. Kapłon 
Projekt jest współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne
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Uhonorowany tytułem „Trener Roku” MARIUSZ JEW-
DOKIMOW - wybitny autorytet w dziedzinie karate 
zwraca uwagę na wychowawcze walory sportu.

Miałam	okazję	usłyszeć	ostatnio	od	jednej	z	matek,	że	
zajęcia	z	Panem	przyniosły	jej	dziecku	więcej	korzyści	niż	
2	lata	pracy	z	psychologiem	i	pedagogiem.	Zainspirowana	
tą	opinią	postanowiłam	przeprowadzić	z	Panem	cykl	roz-
mów	na	temat	roli	sportu	w	rozwoju	dzieci,	w	procesie	ich	
wychowania.	Dlaczego	sport	jest	tak	ważny	w	życiu	młode-
go	człowieka?

Sport to zasady, wymagania, systematyczna praca, pasja, 
zwycięstwa i porażki. To droga, która jest ciekawa i kształtuje 
człowieka. Proszę mi odpowiedzieć na pytanie: Jakie według 
Pani powinno być dziecko?
Chciałabym,	pewnie	 jak	każdy	rodzic,	aby	dzieci	były	

zdrowe,	mądre,	dobre	i	potrafiły	poradzić	sobie	w	życiu.
Hmmm... A jak osiągnąć taki efekt skoro dzieci mają mało 

aktywności, dużo lekcji, a w czasie wolnym siedzą z komór-
kami, grają w gry itd. Coraz mniejsze są wymagania wobec 
dzieci. Niedoskonałości w edukacji tłumaczy lawina opinii 
z poradni, masowe są zwolnienia z wuefu, a gry, którymi tak 
pasjonują się dzieci również nie stawiają wymagań, ponieważ 
skonstruowane są tak, by każdy dał radę. Żyjemy w społe-
czeństwie, gdzie chwali się dzieci za to, że są, usprawiedliwia 
ich niepowodzenia, zarówno dzieci jak i rodzice mają problem 
z przyjęciem krytyki, większość dzieci nie ma obowiązków.
W	czym	zatem	może	pomóc	sport?
Zajęcia sportowe wdrażają młodego człowieka do przestrze-

gania norm. Dziecko musi chodzić systematycznie na treningi, 
być punktualne i solidne. W czasie zajęć stosuje się do pole-
ceń, musi zatem być skoncentrowane i podążać za trenerem. 
Na przykład w karate dziecko musi nauczyć się przyporząd-
kowania określonych nazw do technik, ćwiczy zatem pamięć. 
Wielokrotne powtórzenia ćwiczeń, układów uczą cierpliwości 
i wytrwałości. Treningi dają dużo satysfakcji, pomagają rozła-
dować napięcia, dają możliwości wykazania się.
Czyli	sport	to	nie	tylko	rozwój	ciała,	coś	korzystnego	dla	

zdrowia,	ale	i	możliwość	rozwoju	duchowego?
Oczywiście. Już w starożytności dostrzegano jak wielką rolę 

w wychowaniu pełni sport. Fundamentalną zasadą starożyt-
nych Greków była troska o harmonię ciała i ducha. W spo-
rcie przecież nie liczy się wyłącznie siła i sprawność. Proszę 
spojrzeć na biblijny przykład pojedynku Dawida z Goliatem. 

Do zwycięstwa potrzebny jest szereg pozytywnych cech, nad 
którymi nieustannie pracujemy na treningach. Dzieci uczą 
się koncentracji, kształtują pamięć, spostrzegawczość. Mu-
szą obserwować uważnie przeciwnika, myśleć, przewidywać, 
planować strategię. Te wszystkie cechy przydają się przecież 
w każdej dziedzinie życia. Pakiet cech dobrego sportowca 
jest pożądany również w innych dziedzinach życia jak choć-
by w przyszłej pracy. Proszę przeczytać pierwszą z brzegu 
ofertę pracy. Który z pracodawców odrzuci zrównoważone-
go człowieka, który jest obowiązkowy, wytrwały, cierpliwy, 
odważny, przyzwyczajony do systematycznej pracy nad sobą, 
szacunku do przeciwnika, respektowania zasad, uznania auto-
rytetu, pokonywania przeciwności?
Czy	tak	jest	z	każdą	dziedziną	sportu?
Każda z dyscyplin sportowych ma inną specyfikę. W każ-

dej jednak należy przestrzegać zasad, każda wymaga wysiłku 
i pracy nad sobą.
Idąc	na	rozmowę	z	Panem	minęłam	grupę	chłopców	wy-

chodzących	z	 treningu	piłki	nożnej,	podążających	do	szat-
ni.	Byli	bardzo	głośni,	 słyszałam	wulgaryzmy.	Tymczasem	
uczestnicy	Pana	zajęć,	niezależnie	od	wieku,	wchodzili	na	salę	
w	ciszy,	skoncentrowani,	kłaniając	się	Panu	przed	wejściem.

Karate jest specyficznym sportem, w którym kształtuje się 
przede wszystkim ducha. Często powtarzam, że karate zaczy-
na się grzecznością i grzecznością kończy. Zaczynamy zajęcia 
od ukłonu. Ukłonem się żegnamy. Uczestnicy szanują siebie 
nawzajem. Proszę spojrzeć. W jednej grupie są małe dzieci, 
nastolatkowie i dorośli. Dlatego, że nie dzielę grup ze wzglę-
du na wiek, lecz umiejętności. Biały pas noszą zarówno dzieci 
sześcioletnie jak i dorośli i tu na sali są oni sobie równi. Każdy 
musi okazywać szacunek. Karate jest dyscypliną opartą na au-
torytecie mistrza, za którym winni podążać młodzi adepci ka-
rate, stąd wyjątkowa atmosfera. Karate jest przede wszystkim 
kształtowaniem charakteru. To sport oparty na indywidualnej 
pracy. W czasie meczu w sportach drużynowych liczy się wy-
nik ogólny. Jeden zawodnik może być w słabszej formie inny 
w lepszej. Ważny jest wynik drużyny. W karate nie ma roz-
mycia odpowiedzialności. Każdy odpowiada za swój poziom. 
Jeden ruch sprawia, że układ kata jest niepoprawny. Nawet, 
gdy zawodnicy startują zespołowo, muszą być idealnie zgra-
ni i każdy z nich odpowiedzialnie ćwiczyć, gdyż jego forma 
będzie wpływać na wynik. Przykładowo, gdy drużyna trzech 
osób występuje w czasie zawodów w kata drużynowym, 
dwóch zawodników może wykonać perfekcyjnie układ, ale je-
den błędny ruch lub zmiana tempa przez trzeciego zawodnika 
zaburza układ. Dlatego zawodnicy karate są niezwykle uważ-
ni i rzetelni. Ich praca sprawia, że czują się odpowiedzialni, 
czują też przynależność do grupy. Szanują siebie nawzajem. 
Obowiązkiem zawodników zaawansowanych jest pomoc tym, 
którzy dopiero się uczą. Co ważne, na treningach omawia-
my wspólnie popełnione błędy. Uczestnicy mają więc okazję 
przyzwyczaić się do zdrowej krytyki, podczas której analizu-
je się popełniony błąd, czyli określony ruch, a nie wykonaw-
cę tego ruchu. Zdrowe określenie reguł, atmosfera szacunku 
wpływają pozytywnie na stabilność psychiczną zawodników.
Karate	może	być	zatem	formą	terapii?
Każdy sport może, pod warunkiem, że zajęcia są prowadzo-

ne przez specjalistę, trenera - pedagoga, osobę doświadczoną, 

WYCHOWANIE PRZEZ SPORT

~ sport
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3 września przy pięknej pogodzie, na parkingu przy os. 
Ptasim w Przeźmierowie, odbył się II Turniej Szachowy 
połączony z imprezą sąsiedzką, organizowaną w ramach 

programu Budżetu Inicjatyw Społecznych i finansowaną przez 
Gminę Tarnowo Podgórne.

W Turnieju wzięło około 40 uczestników w trzech grupach 
wiekowych: do 10 lat, do 18 lat i powyżej 18 lat! Zwycięzcami 
w poszczególnych kategoriach wiekowych zostali: Szymon 
Kiziak (do 10 lat), Lena Michalska (do 18 lat) i Karol Michal-
ski (powyżej 18 lat). Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Zachęcam wszystkich do korzystania z możliwości, jaką 
daje BIS (Budżet Inicjatyw Społecznych) i korzystania ze 
środków przeznaczanych na realizację inicjatyw społecznych. 
Imprezy realizowane w ramach ww. budżetu pozwalają na in-
tegrację społeczności lokalnej,  nawiązywanie i zacieśnianie 
relacji międzysąsiedzkich oraz oczywiście na wspaniałą, ro-
dzinną zabawę!

Szczególne podziękowania dla Doroty Barełkowskiej, Kata-
rzyny Bołdak, Moniki Ludwiczak i  Katarzyny Preyer za orga-
nizację imprezy oraz wszystkim mieszkańcom os. Ptasiego za 
wszelką pomoc przy organizacji wydarzenia! 

~ Małgorzata Grzemska

która ma odpowiednie podejście do osoby, która przychodzi 
na zajęcia. Bardzo często dzieci, które przychodzą do mnie 
na zajęcia kierowane są tu przez nauczyciela lub psychologa, 
pedagoga i bardzo często rodzice przychodzą po czasie i dzię-
kują za wykonaną pracę. I nie chodzi tu o postępy w karate. 

Dziękują za to, ze ich dziecko jest spokojniejsze, że lepiej 
się uczy, że je mięso lub sprząta w pokoju.

To	niesamowite!	Jak	to	się	dzieje?
Powtarzam. Karate jest sztuką kształtowania charakteru 

i opiera się na podążaniu za autorytetem. Dzieci tak naprawdę 
potrafią wszystko. Trzeba tylko znaleźć do nich klucz. Ile dzie-
ci - tyle metod wychowawczych.
Dziękuję	za	rozmowę.

~ Rozmawiała Marta Kolasa, polonistka  
ze SP w Ceradzu Kościelnym.

II Turniej Szachowy i impreza sąsiedzka  
w Przeźmierowie

Dla każdego rodzica najważniejszy jest zdrowy rozwój 
jego dziecka. Jednym z najczęściej występujących za-
burzeń są rozmaitego rodzaju wady postawy oraz inne 

nieprawidłowości w obrębie narządu ruchu. Demonstrują się 
one już bardzo wyraźnie w wieku szkolnym. Ciężkie plecaki, 
długie siedzenie w ławkach i często utrwalone niedobre nawy-
ki powodują, że u sporej grupy dzieci konieczna jest już spe-
cjalistyczna terapia.

Warto podkreślić, że rozwój narządu ruchu zależy od tego 
jak przebiegają procesy pionizacyjne w okresie niemowlęcym. 
Dlatego rodzice powinni być uczuleni na wszelkie asymetrie, 
które pojawiają się w tym kluczowym dla rozwoju dziecka 
okresie. Po pierwszym roku życia, kiedy dziecko zaczyna cho-
dzić trzeba zwrócić szczególną uwagę na takie elementy jak 
stopy, miednica, ponieważ na tych właśnie rejonach buduje się 
w późniejszym okresie cała funkcja narządu ruchu.  

Jak zawsze w listopadzie zapraszamy do Sierosławia, do 
Centrum Terapii Manualnej, gdzie przez cały miesiąc można 
skorzystać z bezpłatnego, specjalistycznego badania, organi-
zowanego w ramach programu wczesnego wykrywania, profi-
laktyki i korekcji wad postawy.

Półgodzinna wizyta obejmuje badanie stóp przy użyciu po-
doskopu, ocenę postawy, badanie statyki miednicy i równowa-
gi mięśniowej, a także ewentualne zalecenia i wskazówki.

Zapraszamy rodziców z dziećmi w wieku od 3 do 7 lat.
Informacje i zapisy: 61 814 79 00, www.ctmrakowski.pl

Zapraszamy na jesienną edycję bezpłatnych badań profilaktycznych!
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WZP.6721.15.2022
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o	przystąpieniu	do	opracowania	zmiany	miejscowych	planów	zagospodarowania	przestrzennego	w	Lusówku	w	rejonie	ulic:	Zespo-
łowej,	Łabędzia,	Trzcinowej	i	Kapitańskiej

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 pod-
jęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr LVII/969/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania 
zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Lusówku w rejonie ulic: Zespołowej, Łabędzia, Trzcinowej i Kapitańskiej.

W związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną do-
kumentacją sprawy w siedzibie Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu drogą telefoniczną (tel. 61-8959-305) 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.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 
Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 14 października 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.

WZP.6721.14.2022
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o	przystąpieniu	do	opracowania	zmiany	miejscowego	planu	zagospodarowania	przestrzennego	w	Wysogotowie	dla	dz.	nr	72/5
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. 

poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. 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 2021r., poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr LVII/970/2022 z dnia 23 sierpnia 2022r. w sprawie przystąpienia do opracowa-
nia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wysogotowie dla dz. nr 72/5.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu drogą telefonicz-
ną (tel. 61-8959-230) lub drogą elektroniczną, po uprzednim wysłaniu prośby na adres: wzp@tarnowo-podgorne.pl oraz na stronie interneto-
wej 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 terminie do dnia 31 października 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.

WZP.6721.12.2021
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o	wyłożeniu	do	publicznego	wglądu	projektu	miejscowego	planu	zagospodarowania	przestrzennego	w	Sierosławiu:	dla	działek	nr	81	
i	82/2	przy	ul.	Krętej	oraz	dla	terenów	przy	ul.	Morwowej.

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 z późn. zm.) zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sierosławiu: dla działek nr 81 i 82/2 
przy ul. Krętej oraz dla terenów przy ul. Morwowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 19 września 2022 r. do 10 
października 2022 r.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, odbędzie się w dniu 3 października 2022 r. o godz.15:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami 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 skła-
dania uwag w formie zapisu tekstowego. Udział w dyskusji będzie możliwy za pomocą przeglądarki internetowej – szczegółowy link do dysku-
sji zostanie zamieszczony w BIP Gminy Tarnowo Podgórne w zakładce „Planowanie przestrzenne/ Ogłoszenia w sprawie planów miejscowych 
oraz studium”, co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem dyskusji. 

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

Uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne lub w formie elek-
tronicznej, w szczególności pocztą elektroniczną (na adres wzp@tarnowo-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 nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 października 2022 r. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tarnowo Podgórne, reprezentowana przez Wójta, ul. Poznańska 115, 62-080 Tar-
nowo Podgórne; Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@tarnowo-podgorne.pl;

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: http://bip.tarnowo-pod-
gorne.pl/tarnowo/biuletyn-informacji-publicznej/ochrona-danych-osobowych.html oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnowo Pod-
górne: http://www.tarnowo-podgorne.pl/wazne/ochrona-danych-osobowych/
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W dniach 12-15 sierpnia we Wrześni odbyły się jubi-
leuszowe XX Mistrzostwa Polski Oldboyów w siat-
kówce plażowej. Tym razem zawody okazały się być 

szczęśliwe dla naszej Gminy w kategorii Mikst +35, w której to 
udało się zdobyć brązowy medal. Po dość niefortunnie zakoń-
czonych turniejach w kategorii mężczyzn +35 oraz kobiet +35, 
gdzie reprezentanci i reprezentantki klubu Tarnovia Volleyball 
Tarnowo Podgórne w składzie Błażej Szubstarski/Jakub Maty-
ka oraz Anna Urych-Turska/Julia Jurczyk-Bury zajęli kolejno 
miejsca V oraz IV i – czując niemały niedosyt – postanowili po-
łączyć siły w kategorii par mieszanych tzw. Mikst +35 i to z cał-
kiem niezłym skutkiem. Znani z poprzednich zdobyczy meda-
lowych w swoich kategoriach, Błażej Szubstarski (srebro i brąz) 
w parze z Anną Urych Turską (3 x srebro) nie dali za wygraną 
i po kilku niezwykle zaciętych meczach stanęli ostatecznie na 
najniższym stopniu podium, dorzucając do swojej kolekcji me-
dal brązowy (na zdjęciu po prawej). Determinacja i walka do 
samego końca, potwierdziła jak ważne jest nastawienie mental-

ne w sporcie, w szczególności jeżeli chodzi o sporty zespołowe. 
Gratulacje za postawę i miejmy nadzieję, że nie był to ostatni 
medal w ich wykonaniu. 

~ Tarnovia Volleyball
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

W dniach 21-28 sierpnia odbył letni obóz sporto-
wy klubu Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne, 
podczas którego młodzi adepci i adeptki siatków-

ki szlifowali swoje umiejętności pod okiem czujnych trene-
rów. W tym roku obóz odbył się w Ustroniu Morskim, gdzie 
morska aura sprzyjała doskonaleniu gry zarówno w siatkówkę 
plażową, jak i siatkówkę halową, których obu tych dyscyplin, 
uczestnicy obozu mogli zaznać w codziennych treningach, 
poprzedzonych poranną zaprawą i zakończonych wieczor-
nym relaksującym strechingiem na plaży o zachodzie słońca. 

W sprzyjających warunkach pogodowych i równie dobrych 
warunkach towarzyskich udział w obozie dla co niektórych 
minął odrobinę za szybko i podczas opuszczaniu malownicze-
go Ustronia Morskiego, aż kręciła się łezka w oku. Po takim 
solidnym przygotowaniu do sezonu zasadniczego, siatkarze 
i siatkarki Tarnovia Volleyball z optymizmem, pełni werwy 
i energii do dalszej pracy, z pewnością z uśmiechem na ustach 
i z otwartymi ramionami przywitają nowy rok szkolny.  

~ Błażej Szubstarski 
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Brązowy medal Mistrzostw Polski Oldboyów

Obóz letni Tarnovia Volleyball

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: 12.09.2022 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
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Wanda Muczyńska-Pytlak pochodziła z Podlasia. Z wykształcenia była 
pedagogiem. W swojej rodzinnej miejscowości, w Domanowie, była 
nauczycielem, a później kierownikiem Szkoły Podstawowej. Miesz-

kanka Lusowa od 1967 r. Najpierw jako nauczyciel, potem kierownik Szkoły Pod-
stawowej w Lusowie. Zawsze pomocna i aktywna, zaangażowana w pracę na rzecz 
lokalnej społeczności, (m.in. z jej inicjatywy powstał Ośrodek Zdrowia w Luso-
wie). Wieloletnia Przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów w Lusowie w la-
tach 2007-2020. Członek Rady Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne I i II kadencji.

Kultura, sztuka nigdy nie były jej obce. Wieloletnia chórzystka, m.in. Chóru 
Nauczycieli im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Zaangażowana w pracę na rzecz 
środowiska osób niepełnosprawnych – była nauczycielem i kierownikiem świe-
tlicy w Specjalnej Szkole Podstawowej nr 103 w Poznaniu, działała w Stowarzy-
szeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Iskra, organizowała kolonie letnie dla 
osób niepełnosprawnych, była harcmistrzem drużyny osób niepełnosprawnych. 
Zaangażowała się w powstanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gminie Tarnowo 
Podgórne oraz w pracę w Stowarzyszeniu Roktar (w latach 2012-2013 była wice-
prezes, potem pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.

Wanda pozostanie w naszej pamięci jako osoba pozytywnie nastawiona do świa-
ta i ludzi. Kreatywna, zaradna, posiadająca zdolności organizacyjne, pełna humo-
ru. Często przywoływała słowa modlitwy św. Tomasza z Akwinu o starości. 

Zawsze stawała w obronie słabszych. Miała wielkie, wrażliwe serce. 
Cześć Jej pamięci.
 ~ Krystyna Semba 

Siłaczka z Podlasia

Mrowino
ul.Bożydara 1
    600 455 301

www.elektron-tomala.pl

elektryczne smart home
odgromowe remonty instalacji
kamery podłączenia płyt
monitoring

INSTALACJE: 
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Nie umiera ten, kto pozostaje w sercach bliskich…

Naszym uczniom - Dawidowi i Martynce Gronowskim
i ich Mamie - Sandrze Gronowskiej

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

Taty i Męża
Składają wychowawcy z całą kadrą  
Akademii Pitagorasa w Baranowie

Z ogromnym żalem i smutkiem  
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś+P Wandy 
Muszyńskiej – Pytlak

Rodzinie i przyjaciołom  wyrazy 
serdecznego współczucia  składają

Sołtys i Rada Sołecka Lusowa

Z  żalem i smutkiem  przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś+P Krzysztofa Kubickiego
Rodzinie i znajomym wyrazy  współczucia  składają

Sołtys i Rada Sołecka Lusowa

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Aleksandry Chojnackiej
byłej nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 1  
im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym, 

wychowawcy wielu pokoleń uczniów.

Rodzinie oraz bliskim wyrazy współczucia i żalu składa 
Dyrektor Szkoły wraz z całą społecznością szkolną

Wszystkim, którzy 
uczestniczyli w ostatnim 

pożegnaniu 

Wandy  
Muczyńskiej-Pytlak 

składamy serdecznie 
podziękowania 

Rodzina

Pani Annie Koźlińskiej oraz Rodzinie przekazuję wyrazy 
głębokiego współczucia z powodu śmierci Męża i Taty 

Ryszarda Koźlińskiego 
w imieniu  mieszkańców Wysogotowa i własnym 

Agnieszka Mitoraj – sołtys

„Można odejść na zawsze,  
by stale być blisko…”

                         Ks. J. Twardowskiego  

Wanda Muczyńska – Pytlak
16.01.1942 – 24.08.2022

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
Wandy Muczyńskiej-Pytlak. Była związana ze 

Stowarzyszeniem od 2009 r., w latach 2012-2013 
pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu, a później od 2013 
r. była Członkiem i Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. 

Jako matka Mai, uczestniczki Warsztatu Terapii 
Zajęciowej, w 2011 r., aktywnie włączała się w prace 

związane z założeniem Warsztatu w Baranowie. Wanda 
była zawsze uśmiechniętą, serdeczną i ciepłą osobą. 

Dostrzegała potrzeby innych, chętnie służyła dobrą radą, 
z racji swojego wykształcenia, także była wsparciem 

merytorycznym dla pracowników WTZ.
Wando, na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.  

Składamy szczere wyrazy współczucia  
Córkom Mai i Alinie oraz najbliższym członkom rodziny.

Zarząd Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych  
i Ich Rodzin ROKTAR

Warsztat Terapii Zajęciowej

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Ks. Jan Twardowski

Pani Beacie Kubickiej wyrazy głębokiego 
współczucia z powodu śmierci 

Męża
przekazuje Dyrekcja, grono pedagogiczne, 
uczniowie oraz pracownicy administracji

Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu 
Uśmiechu w Lusówku

W głębokim smutku  
i z wielkim żalem, żegnamy 

mojego szwagra

Ś+P Kazimierza Strabel

Serdeczne wyrazy współczucia
Małgorzata Nackoska z rodziną

Wandzi, Dominice i Mariuszowi podziękowania za opie-
kę i okazane dobre serce składa  Jadwiga

Podziękowanie

Pani 

Monice Rutkowskiej
Dyrektor Pałacu Jankowice

wyrazy szczerego 
współczucia z powodu 

śmierci ukochanego Dziadka

składają pracownicy  
Pałacu Jankowice

Z ogromnym żalem przyjęliśmy informację o śmierci.

Wandy Muczyńskiej – Pytlak
Radnej I i II kadencji Rady Seniorów Gminy Tarnowo 

Podgórne, Wieloletniej Przewodniczącej Koła Emerytów  
i Rencistów w Lusowie

Rodzinie i Przyjaciołom 
składamy wyrazy szczerego współczucia

 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka  

z pracownikami Urzędu 
Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba z Radnymi 

Przewodniczący Rady Seniorów Józef Szewczyk  
z Radnymi oraz Sołtysi
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Przyjmę PRASOWANIE
(mam doświadczenie)

tel. 501 776 741

• DAM PRACĘ
• Przyjmę do sprzątania domu jed-
norodzinnego, parterowego, ok. 
180m2, osobę uczciwą i z doświad-
czeniem 1x na 2 tyg./8h. Lusówko. 
Tel.: 603 678 867 

SZUKAM PRACY
• Dochodząca zaopiekuje sie osoba 
starsza okolice chyb i Przezmierowa 
602 2363 23 posiadam referencje
• Wykonam wszystkie prace ogro-
dowe, potnę drzewo, tel: 667 069 
745
• Usługi Elektryczne, tel: 603 461 696

• Podejmęsię prac ogrodowych, 503 
008 671
• ODBIORĘ DZIECKO Z PRZEDSZKO-
LA/ŻŁOBKA I ZAOPIEKUJE SIĘ  Z NIM 
DO PRZYJAZDU RODZICÓW, lub od 
czasu do czasu zaopiekuje się dziec-
kiem.tel: 605 556 615 Okolice Tarno-
wa Podgórnego
• Posprzatam dom okolice chyb 
i Przezmierowa 602 236 323

Gwarantujemy:
– szkolenie w zakresie klejenia
– ciągłość pracy w dłuższym okresie
– terminowe rozliczanie pracy
– dowóz oraz odbiór wykonanej pracy

Teren pod park handlowy, centrum 
convenience, budynki usługowo-
-mieszkalne, budynki usługowe, bu-
dynki mieszkalne jednorodzinne. MPZP 
- uchwała Rady Gminy Tarnowo Pod-
górne nr XLII/666/2017. Teren poło-
żony w Górze przy drodze powiatowej 
1872P Tarnowo Podgórne - Kaźmierz. 
Pełne uzbrojenie: prąd, woda, kanaliza-
cja, gaz, internet światłowodowy.

Zatrudnię kasjera/kę do sklepu Żabka 
w KAŹMIERZU, ul. Rynek 9 
Mogą być osoby bez doświadczenia,  

chętnie przeszkolimy.

Zakres obowiązków:
• obsługa klientów
• obsługa kasy fiskalnej
• wykładanie towaru
• monitorowanie terminów przydatności
• dbałość o czystość w sklepie

Wymagania:
• uczciowść
• komunikatywność
• dyspozycyjność
• chęci do pracy
•  posiadanie książeczki Sanepid  

lub gotowość do jej założenia

Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie
• wstępne przeszkoloenie
• pracę w miłej atmosferze
•  praca dwuzmianowa: 6.00-14.30  

oraz 14.30-23.00

KONTAKT: 575 732 299

0

ZATRUDNIMY

575 800 812

▪ Elektryków maszyn 
produkcyjnych 

▪ Mechaników maszyn 
produkcyjnych

▪ Operatorów mieszalników
▪ Operatorów wytłaczarek

REKRUTACJA TRWA DO:

30.09.2022 r.

www.protan.pl
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KOREPETYCJE CHEMIA
WSZYSTKIE POZIOMY

603960649

Salon Mody Cybina w Poznaniu
Baranowie ul. Dąbrowskiego 566
Zatrudni na dobrych warunkach

Kasjera – sprzedawcę - doradcę klientów
Oferty proszę przesyłać na adres:

Cybina
ul. Dąbrowskiego 566, 60-451 Poznań

Tel. 61 8403-043
e-mail: cybina@cybina.pl

Zatrudnimy kulturalną, dyspozycyjną  
i energiczną osobę na stanowisko

PORTIERA 
w firmie w Sadach k. Poznania. 

Wymagana podstawowa umiejętność 
obsługi monitoringu i systemu alarmowego. 

Aplikacje prosimy przesłać na adres: rekrutacja@intrex.pl
Dodatkowe informacje pod nr tel. 605-470-171

Zakład Poligraficzny POL-MAK P.D. Makowiak Sp.j.
zatrudni 

PRACOWNIKA GOSPODARCZEGO
Opis stanowiska:
• Miejsce pracy - Batorowo, k. Poznania,
• utrzymanie ładu i porządku na terenie firmy, mycie hal 

produkcyjnych;
• utrzymywanie w czystości pomieszczeń i terenu wokół 

magazynów;
• mycie urządzeń sanitarnych;
• wykonywanie drobnych konserwatorskich napraw.
Wymagania:
• Solidność i zaangażowanie w wykonywaniu powierzo-

nych obowiązków,
• Dyspozycyjność i chęć podjęcia pracy od zaraz,
• Dokładność, odpowiedzialność, uczciwość i sumienność,
• Wysoki poziom kultury osobistej,
• Chętnie zatrudnimy emerytów/rencistów.
Oferujemy:
• Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji 

rynkowej w oparciu o umowę o pracę,
• Miłą atmosferę pracy,
• Atrakcyjne wynagrodzenie,
• Benefity pozapłacowe: opieka medyczna LuxMed, karta 

MultiSport, bony świąteczne.

Prosimy o przesyłanie CV na adres  
e-mail: praca@pol-mak.com.pl  
lub kontakt tel.: 61 654 55 50.

Sprzedam działkę rolną 
2,2 ha  w Lusówku przy 

ul. Rozalińskiej.
Kontakt: 515 232 461
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rok zał. 2005

OŚRODEK AKREDYTOWANY
Educational Testing Service

ANGIELSKI      NIEMIECKI      HISZPAŃSKI

 •  kursy stacjonarne 
oraz online dla każdej 
grupy wiekowej

 • kursy i audyty dla fi rm

 • egzaminy TOEiC

 • tłumaczenia

www.ckjo.pl

INFO I ZAPISY:

kom. 691 735 035, e-mail: ckjo@op.pl
Przeźmierowo, ul. Ogrodowa 125

NASZA OFERTA TO KOMPLEKSOWE WSPARCIE
– Doradztwo oraz wykonawstwo,
– Kompetentna i doświadczona kadra zarządzająca,
– Szybka komunikacja i przepływ informacji,
– Duża elastyczność w realizacji potrzeb klienta,
– Najlepsi specjaliści na rynku,
– Wsparcie silnych i doświadczonych partnerów.

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY
– Niższe koszty energii w przedsiębiorstwie,
– Dostęp do aktualnej wiedzy o rynku, planach i trendach,
– Wsparcie rozwoju przedsiębiorstwa.

TYLKO DO KOŃCA WRZEŚNIA MASZ MOŻLIWOŚĆ 
DOKONANIA ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.
NIEODPŁATNIE ZNAJDZIEMY DLA CIEBIE 

NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ!

DORADZTWO ENERGETYCZNE
• Audyty i analiza dokumentacji,
• Audyty energetyczne,
• Analizy danych, rekomendacje,
• Wybór sprzedawcy energii i gazu,
• Optymalizacja kosztów.

USŁUGI ENERGETYCZNE
• Budowa i modernizacja infrastruk-

tury energetycznej (stacje, przyłą-
cza, oświetlenie itp.),

• OZE (kogeneracja, instalacje PV
oraz hybrydowe),

• Systemy monitoringu zużycia energii,
• Przeglądy okresowe i konserwacja 

instalacji nn oraz sn.

BACK OFFICE ENERGETYCZNY
• Korespondencja bieżąca z przedsię-

biorstwami energetycznymi,
• Przygotowywanie wniosków 

i pism (URE, OSD),
• Reklamacje,
• Negocjacje umów z przedsiębior-

stwami energetycznymi.

Napisz maila na adres: andrzej.zielinski@e-poweron pl
lub zadzwoń pod numer: 695 313 992
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+48 605 320 413,  ul. Zachodnia 3, TP
www.bankietowastrzelnica.pl

WESELA • IMPREZY RODZINNE 

Zabawa Andrzejkowa • 26 Listopada!

kom. 602 659 208

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

DRZEWA
wycinanie i przycinanie

tel. 608 443 604

USŁUGI OGRODNICZE

607 668 942
MALOWANIE

604 345 047

25 lat doświadczenia
solidnie, niska cena

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

TWÓJ DOMOWY
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy

szybko • czysto • solidnie

ul. Trzebiatowska 18C 
Poznań - Smochowice

Zamów odbiór albo 
zostaw dywan w punkcie: 

Odbieramy * Pierzemy * Odwozimy
AUTOMATYCZNA PRALNIA DYWANÓW

Chcesz mieć 
naprawdę

czysty dywan?

tel. 885 025 022
Odbiór jedyne 25 zł.

Sięgaj po
atrakcyjne pakiety
cenowe!

Wrzosowa 20, 62-081 Przeźmierowo

ODZIEŻ OUTLETOWA

ODZIEŻ NOWA 
I UŻYWANA

DODATKI I AKCESORIA

ul. Wrzosowa 20, 62-081 Przeźmierowo

603 635 878

MYCIE OKIEN
www.ekodom21.pl

Eko 21Dom

 SPRZĄTANIE
  biur    domów   firm

FRYZJER MĘSKI
I GOLIBRODA 
POZNAŃ
UL. SŁUPSKA 25

Za okazaniem 

kuponu-10%

tel. 793 193 333
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Auto Watin to ponad 30 lat doświadczenia w bran-
ży motoryzacyjnej. Nasz obiekt w Baranowie dyspo-
nuje nowoczesnym salonem aut używanych i profe-
sjonalnym serwisem samochodowym. Dodatkowo 
gwarantujemy pomoc specjalistów w zakresie finan-
sowania zakupu poprzez kredyt czy leasing, a także 
fachowe doradztwo ubezpieczeniowe.

W trosce o Wasze bezpieczeństwo na drogach, zapraszamy 
na darmowe sprawdzanie samochodów. Skontrolujemy po-
ziom oraz jakość płynów eksploatacyjnych (m.in. oleju silni-
kowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego), nadwozie 
(stan oświetlenia zewnętrznego, stan akumulatora, wycieracz-
ki, filtry kabinowy i powietrza) oraz podwozie (stan ogumie-
nia, zawieszenie, hamulców). Dodatkowo w ramach kontroli 

oferujemy ścieżkę diagnostyczną, czyli między innymi kon-
trolę siły hamowania, zbieżności kół, test sprawności amor-
tyzatorów.

W serwisie samochodowym Auto Watin Baranowo, zajmu-
jemy się naprawą pojazdów osobowych wszystkich marek. 
Posiadamy sprzęt diagnostyczny najwyższej klasy, kadrę wy-
szkolonych mechaników z wieloletnim doświadczeniem oraz 
dostęp do części zarówno oryginalnych, jak i alternatywnych.

Naprawy serwisowe i eksploatacyjne, przeglądy okresowe, 
wymiana oleju i serwis klimatyzacji, a wszystko to w konku-
rencyjnych cenach! W naszej myjni zadbamy o czystość Two-
jego samochodu, od szybkiego odświeżenia, po pranie tapicer-
ki i pełen detailing z polerowaniem.

Auto	Watin	Baranowo
ul. Samochodowa 1 • www.auto-watin.pl • tel.: 618 907 922

Bezpieczne podróże z Auto Watin Baranowo!
Tylko u nas, darmowe sprawdzenie Twojego samochodu! 

Szukasz sprawdzonego serwisu samochodowego? 

Znajdziesz go po sąsiedzku.

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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DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832

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

Śliwki Węgierki
na powidła

TEL: 574 430 637

Z sadu
pod Tarnowem Podg.
Informacje i sprzedaż

od 10 września
USŁUGI 

REMONTOWE
MALOWANIE

UKŁADANIE PŁYTEK 
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

TEL: 537 700 281
DOBRA JAKOŚĆ + NISKA CENA

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

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

Podnośniki 
koszowe

tel. 608 443 604

PSYCHOLOG
ZABURZENIA LĘKOWE
www.malgorzataremlein.pl

660 140 488

OKNA • ROLETY
NAPRAWA
665 356 318

2 POKOJE Z KUCHNIĄ 
- wyposażone - do wynajęcia 

– Przeźmierowo –
Tel. 506 132 410
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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

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

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

WĘGIEL  •  SKUP  ZŁOMU

tel. 788 080 953

Tylko u nas suchy węgiel
i najniższe ceny!

Transport od 1 tony GRATIS
Zakrzewo, ul. Gajowa 38

(koło kościoła)

➲ ekogroszek
➲ orzech
➲ kostka
➲ miał z groszkiem

KOŁA 
175/65/R15
wielosezonowe

SPRZEDAM
tel. 604 372 440

Salon Fryzjerski

Katarzyna Skwarek

Pn. - Pt. 9-19, Sob. 9-15

Twój Styl i Ja

ul. Poznańska 66/1
6����� �a�no�o Po����n��

tel. 797 021 967

Salon Fryzjerski

Katarzyna Skwarek

Pn. - Pt. 9-19, Sob. 9-15

Twój Styl i Ja

ul. Poznańska 66/1
6����� �a�no�o Po����n��

tel. 797 021 967

Salon Fryzjerski

Katarzyna Skwarek

Pn. - Pt. 9-19, Sob. 9-15

Twój Styl i Ja

ul. Poznańska 66/1
6����� �a�no�o Po����n��

tel. 797 021 967
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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 

✓

✓

✓
✓
✓
✓

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 
DOSZCZELNIANIE OKIEN!

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

ul. Spokojna 9, 62-081 Baranowo
tel. 601 219 164, 605 822 818

fax. 61 814 10 09
agarbaranowo@e-agar.pl

OGRODY
• pielęgnacje
• porządki
• modernizacje
tel. 509 847 494

DZIAŁKĘ SPRZEDAM
KAŹMIERZ – 660m2

BUDOWLANĄ, BLIŹNIACZĄ

691 369 344

NIEMIECKI
korepetycje

 508 513 864
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PSYCHOLOG
www.malgorzataremlein.pl

tel. 660 140 488

ASERTYWNOŚĆ

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

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

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

KOREPETYCJE  
Z JĘZYKA POLSKIEGO
PRZYGOTOWANIE DO MATURY 

EGZAMINATOR OKE
TEL. 518 549 824

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

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

(Osiedle Zielony Gród)

BAR TAJSKI
dania od 10 zł wege

RYNKOWA 88
739 693 313Licencjat specjalisty 

Polska, UEFEBOT i RPA
lek.med Wojciech Pieczkowski

Centrum Terapii Manualnej (CTM)
Sierosław, ul Leśna 1

tel. 61 814 79 00

ORTOPEDA
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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

Baranowo, ul. Parkowa 1
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

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

CHIŃSKIE CENTRUM HANDLOWE

ZAPRASZAMY!

JUŻ OTWARTE!JUŻ OTWARTE!

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 144A
Godziny otwarcia: poniedziałek-sobota 9.00 - 19.00

NISKIE CENY!   DOBRA JAKOŚĆ!   DUŻY WYBÓR!

ROWERY!
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kom. 663 316 539
ul. Akacjowa 41, Przeźmierowo
madexvogt@gmail.com
www.ogrodzenie-poznan.pl

NAUKA GRY
NA

FORTEPIANIE
PIANINIE
PERKUSJI
Przeźmierowo i okolice

Tel. kontaktowy: 608 409 988andrzej.zielinski@hymon.pl tel. 695 313 992

Pompy ciepła

Fotowoltaika

Ładowarki
samochodowe

GARNITURY - MARYNARKI - SPODNIE - KOSZULE - KURTKI - BUTY

SALON
MODY 
MĘSKIEJ

TARNOWO PODGÓRNE 
UL. POZNAŃSKA 100B  

KOM. 697 703 200

CZYNNE:
PN-PT 11-18, SOB 10-14

SZEROKI ASORTYMENT ODZIEŻY MĘSKIEJ W ATRAKCYJNYCH CENACH

domy od: 105 - 115 m2

działki od: 275 - 475 m2

 Ceny od 699.000zł
 Strona inwestycji:

www.wysogotowska79.pl
 tel. 602 327 656

 Zapraszamy na prezentacje!

PROMOCJA NA WYBRANE DOMY 
WE WRZEŚNIU!

NA SPRZEDAŻ GOTOWE DOMY
W CENTRUM PRZEŹMIEROWA

PSYCHOLOG
ZABURZENIA LĘKOWE
www.malgorzataremlein.pl

660 140 488
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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
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ŠKODA FABIA 37 900 zł



DNI PRZEŹMIEROWADNI PRZEŹMIEROWA
17.09

miejsce: Park im. Stanisława Kanikowskiego

15.00 Występ artystyczny Przedszkola Publicznego "Leśne
Skrzaty" oraz Przedszkola Publicznego "Kaczuszka"

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

17.09

godz. 13.00 - SMC & Tarnovia Basket 3x3 DAY
miejsce: Boisko ORLIK w Przeźmierowie, ul. Leśna/Ogrodowa

17 - 18.0917 - 18.09

PARK IM. STANISŁAWA KANIKOWSKIEGOPARK IM. STANISŁAWA KANIKOWSKIEGO

15.40 Występ artystyczny Szkoły Podstawowej 
im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie

16.20 Hawajskie pożegnanie wakacji - animacje dla dzieci

17.20 Wręczenie nagród w Rankingu Sołectw
- konkurencja WYMIATACZE

17.30 OSiR Dance Studio Tarnowo Podgórne

18.10 Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Ludowego Modraki

18.50 Lekcja tańca z Fundacją "Nigdy nie jest za późno"
w wykonaniu sekcji Senior Dance Studio

19.30 Koncert: Piotr Nowak TRIO

20.30 Konkurs wiedzy o Gminie Tarnowo Podgórne

21.00 Koncert gwiazdy: zespół LEMON
22.30 Zabawa z DJ Jeremi

12.00 Finał 18. edycji Rankingu Sołectw Gminy Tarnowo Podgórne

18.09
miejsce: Park im. Stanisława Kanikowskiego

13.00 - 17.00 Otwarta strefa aktywności dla każdego
wyciskanie sztangi na ławeczce, podciąganie na drążku, rzut do kosza,
piłka nożna, skakanka, hula hop, badminton

13.00 Gra w boule

14.00 Pokaz oraz otwarte warsztaty street workout

15.00 Zajęcia z jogi

16.00 Zajęcia ZUMBA

13.00 - 17.00 Wystawa pojazdów zabytkowych 

19.30 Premiera filmu krótkometrażowego
Mikołaja Stroińskiego - absolwenta Liceum Ogólnokształcącego
w Tarnowie Podgórnym

20.30 Kino plenerowe na leżakach
film "W starym dobrym stylu"

godz. 11.00 - 49. Poznański Rajd Pojazdów Zabytkowych
miejsce: Tor Poznań

PONADTO

bogata strefa gastronomiczna, strefa handlowa, atrakcje dla dzieci,
wesołe miasteczko


