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~ na wstępie

URZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNEURZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNE
ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 61 89 59 200, fax 61 81 46 118, ug@tarnowo-podgorne.pl
Filia w Przeźmierowie Filia w Przeźmierowie 
62-081 Przeźmierowo, ul. 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!
Przed nami bardzo ważne wydarzenie – głosowanie na 
propozycje w Planie Rozwoju Lokalnego 2023-2028. Listy 
zadań powstały  w oparciu o zgłoszenia przekazane przez 
radnych, sołtysów i rad sołeckich, a także indywidualnie 
przez mieszkanki i mieszkańców Gminy. Głosy można bę-
dzie oddać elektronicznie (w dniach 14-17 listopada) lub 
tradycyjnie, w lokalach wyborczych – 20 listopada. Każdy 
z nas może zatem postawić na swoim – wskazując jedno 
zadanie ogólnogminne i dwa z listy propozycji lokalnych. 
Tradycyjnie zachęcam do udziału w licznych wydarze-
niach kulturalnych i sportowych. Nie dajmy się jesiennej 
ponurej atmosferze – przecież jesień jest przepiękna!

~ Agnieszka Rzeźnik 
Redaktor naczelna

Bezpłatne badanie USG aorty brzusznej, w ramach 
Wielkopolskiego Programu Zdrowotnego ZDROWA 
AORTA, które odbędzie się w dniach 29 listopada oraz 

13 grudnia w Poznaniu w Centrum Medycznym Arterieart, ul. 
Rakoniewicka 23A.

Program badań kierowany jest do mężczyzn w wieku 50–69 
lat, mieszkających w województwie wielkopolskim. Badania 
te są dla pacjenta całkowicie bezpłatne, ponieważ finansowa-
nie odbywa się z funduszy regionalnych Unii Europejskiej. 

Zatem: zbadaj się bezpłatnie! Wczesna diagnoza może ura-
tować życie! Badanie jest bezbolesne i całkowicie bezpieczne. 
Nie jest wymagane skierowanie od lekarza rodzinnego.

Zapisy na badanie: 
- telefonicznie: 503 075 095,
- e-mail: zdrowaaorta@arterieart.com (proszę podać imię, 

nazwisko, pesel, numer telefonu kontaktowego oraz miasto, 
w którym ma być wykonane badanie).

~ Zespół Zdrowa Aorta

W piątek, 28 paździer-
nika, rozpoczęły 
się prace związane 

z remontem Ośrodka Zdrowia 
w Tarnowie Podgórnym. Prace 
remontowe potrwają do około 
20 grudnia.

Główne wejście pozostanie 
otwarte, ale prosimy o zacho-
wanie ostrożności. 

~ ARz

A jak u Pana z aortą?

Remont  
w Ośrodku 
Zdrowia
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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

Jak wygląda procedura zakupu 
preferencyjnego węgla w naszej Gminie?

Gmina Tarnowo Podgórne przystępuje do pro-
gramu preferencyjnego zakupu paliwa stałego 
przez gospodarstwa domowe zgodnie z ustawą 
z dnia 27 października 2022 r.

Cena paliwa stałego przy zakupie preferencyjnym 
wynosi 2 000 zł brutto za tonę. Do ceny należy do-
liczyć ewentualny koszt transportu z miejsca skła-
dowania na terenie Gminy do gospodarstwa domo-
wego.

Podstawowym warunkiem zakupu węgla w ce-
nie preferencyjnej jest uzyskane prawo do do-
datku węglowego. Każdy uprawniony mieszkaniec 
Gminy Tarnowo Podgórne zainteresowany zaku-
pem węgla zobowiązany jest złożyć wniosek o za-
kup preferencyjny, określając w nim m.in. rodzaj 
opału (groszek, orzech lub miał). Formularze wnio-
sku dostępne są:

- w wersji papierowej: w Wydziale Obsługi Klien-
ta Urzędu Gminy oraz w Filii Urzędu w Przeźmie-
rowie, 

- w wersji elektronicznej: na gminnej stronie in-
ternetowej www.tarnowo-podgorne.pl i Biuletynie 
Informacji Publicznej.

Każdy uprawniony mieszkaniec Gminy może po 
cenie preferencyjnej nabyć 1,5 tony opału do 31 
grudnia 2022 r. oraz 1,5 tony opału po 1 stycznia 
2023 r., nie później niż do 30 kwietnia 2023 r.

Uprawnionych mieszkańców, zainteresowa-
nych zakupem węgla w tym programie, prosi-
my o możliwie jak najszybsze (najlepiej do 21 li-

stopada włącznie) złożenie wniosku – to pomoże 
nam na oszacowanie wielkości zapotrzebowania 
na opał i na złożenie zamówienia u wskazanych 
w ustawie dostawców.

Wnioski w wersji papierowej przyjmowane są 
w Wydziale Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy 
Tarnowo Podgórne (Tarnowo Podgórne, ul. Poznań-
ska 115 – bud. A i C) oraz w Filii Urzędu Gminy 
(Przeźmierowo, Centrum Integracji Obywatelskiej, 
ul. Orzechowa 1), w godz. pracy Urzędu tzn. pon. 
8.30 – 18.00, wt.-czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00. 

Wnioski można również złożyć przy wykorzysta-
niu platformy ePUAP.

Po przyjęciu węgla do punktu składowania 
Gmina powiadomi mieszkańca o tym fakcie ma-
ilowo lub telefonicznie (w zależności od danych 
podanych przez mieszkańca we wniosku), wskazu-
jąc jednocześnie sposób zapłaty i punkt odbioru wę-
gla. Gmina nie będzie wysyłać w tej sprawie listow-
nych zawiadomień tradycyjną pocztą.

Uwaga! Program dystrybucji i sprzedaży wę-
gla po cenach preferencyjnych jest programem 
rządowym, w którym Gmina Tarnowo Podgórne 
zdecydowała się wziąć udział wychodząc naprze-
ciw potrzebom mieszkańców. Zasady udziału re-
guluje ustawa z dn. 27 października 2022 r. Gmi-
na nie ponosi odpowiedzialności za dostępność 
ani za jakość opału dostarczanego w ramach tego 
rządowego programu. 
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Mieszkanki i Mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne!
Przed nami najważniejszy moment w procedurze tworzenia Planu Rozwoju Lokalnego 
2023-2028 – głosowanie. 

Na karcie do głosowania otrzymają Państwo propozycję zadań inwestycyjnych – ta lista 
powstała na podstawie zgłoszeń od radnych Gminy, sołtysów, rad sołeckich oraz 
indywidualnych wniosków i sygnałów mieszkanek i mieszkańców. Inwestycje te 
podzieliliśmy na dwie grupy: o charakterze ogólnogminnym i lokalne, dotyczące 
Państwa miejscowości.

Teraz, w głosowaniu, to Państwo, mieszkanki i mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne, 
ustalą hierarchię zadań. Inwestycje, które otrzymają najwięcej Państwa głosów, 
będziemy realizować jako pierwsze (tym razem ostateczny dokument, ze względu na 
niepewność finansów samorządowych, nie będzie określał konkretnego roku realizacji 
poszczególnych inwestycji, a jedynie wyznaczy kolejność).

Gorąco zachęcam do głosowania: 14-17 listopada 2022 r. w formie elektronicznej  
lub 20 listopada 2022 r. tradycyjnie w stacjonarnych lokalach wyborczych.

To wyraz naszej obywatelskiej odpowiedzialności i współdecydowania o kierunkach 
rozwoju Gminy i naszych miejscowości. Wspólnie stwórzmy dokument, który będzie 
konstytucją inwestycyjną naszej Gminy.

Tadeusz Czajka
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

STACJONARNE LOKALE WYBORCZE
Baranowo Świetlica wiejska w Baranowie, ul. Spokojna 2b
Batorowo Świetlica wiejska w Batorowie, ul. Stefana Batorego 67
Chyby Świetlica wiejska w Chybach, ul. Szamotulska 22
Ceradz Kościelny Świetlica wiejska w Ceradzu Kościelnym, Plac Harcerski 4
Góra Świetlica wiejska w Górze, ul. Szkolna 3A
Jankowice Świetlica wiejska w Jankowicach, ul. Wiśniowa 2a
Kokoszczyn Świetlica wiejska w Kokoszczynie, ul. Dworcowa 6
Lusowo Świetlica wiejska w Lusowie, ul. Ogrodowa 3b
Lusówko Świetlica wiejska w Lusówku, ul. Zespołowa 1
Przeźmierowo Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie, nowe skrzydło, ul. Kościelna 46/48
Rumianek Świetlica wiejska w Rumianku, ul. Parkowa 6a
Sady Świetlica wiejska w Sadach, ul. Poprzeczna 3
Sierosław Świetlica wiejska w Sierosławiu, ul. Dworska 3
Swadzim Świetlica wiejska w Swadzimiu, ul. Lipowa 11a
Tarnowo Podgórne GKS Tarnovia w Tarnowie Podgórnym, ul. 23 Października 34
Wysogotowo Świetlica wiejska w Wysogotowie, ul. Wierzbowa 127

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO 2023-2028

postaw na swoim



listopad 2022 | sąsiadka~czytaj |    5

~ prl

GŁOSOWANIE ELEKTRONICZNE
NA GMINNEJ STRONIE INTERNETOWEJ

od 14 listopada (od g. 00.01) do 17 listopada (do g. 23.59)KIEDY

GDZIE tarnowo-podgorne.pl/prl/glosowanie

JAK 1. Uzupełnij dane osobowe: imię, nazwisko, numer PESEL
2. Wybierz zadanie inwestycyjne z rozwijanej listy:
     · ogólnogminne – wybierz 1 pozycję z listy
     · lokalne – wybierz 2 różne pozycje z listy
3. Kliknij przycisk „Oddaj głos˝. 
     Skuteczne głosowanie potwierdza komunikat „Twój głos został oddany˝.

System głosowania elektronicznego zapisuje, że dany wyborca już zagłosował.
Nie można ponownie zagłosować elektronicznie, ani zmienić swojego wyboru głosowania. 
Wyborca zostaje wykreślony z listy uprawnionych do głosowania tradycyjnego (20.11.).

GŁOSOWANIE TRADYCYJNE
W STACJONARNYCH PUNKTACH WYBORCZYCH

20 listopada (godz. 8.00-20.00)

2 KARTY DO GŁOSOWANIA

ogólnogminne zadania inwestycyjne lokalne zadania inwestycyjne

wybór 1 zadania z listy wybór 2 zadań z listy
X X X

Potrzebne do okazania dokumenty: dowód tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL.
Oddane głosy są nieważne gdy:
- na karcie ogólnogminnej zaznaczono więcej niż 1 zadanie inwestycyjne,
- na karcie lokalnej zaznaczono mniej lub więcej niż 2 zadania inwestycyjne,
- nie zaznaczono żadnego zadania inwestycyjnego.
Uprawnieni do głosowania: osoby, które ukończyły 18 rok życia, znajdujące się w reje-
strze wyborców.

JAK POSTAWIĆ NA SWOIM?

KIEDY

GDZIE

JAK

Sprawdź na stronie obok
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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

Przekazano plac budowy ul. Nad Miedzą (w granicach 
m. Poznania) 

Wybraliśmy wykonawcę przebudowy ul. Platynowej 
oraz skrzyżowania Szamotulska / Kasztanowa / Platy-
nowa 

Trwa projektowanie przebudowy ul. Wypoczynkowej

Batorowo
Trwa przygotowanie przetargu na wybór wykonawcy 
budowy chodnika w ul. Batorowskiej – rozpoczęcie 
robót będzie możliwe po wykonaniu przez TP-KOM ka-
nalizacji sanitarnej oraz przez ENEA Operator przyłącza 
elektroenergetycznego.

Ceradz Kościelny
Ogłoszono ponowny przetarg na rozbudowę szkoły 
podstawowej.

Chyby
Wybraliśmy wykonawcę przebudowy ul. Kasztanowej.

Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie prze-
budowy kolizji energetycznej z projektowanym budyn-
kiem świetlicy.

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla wyko-
nania nawierzchni na ul. Pomarańczowej.

Do 30 listopada czekamy na pro-
pozycje projektów do Budżetu 
Inicjatyw Społecznych – I edy-

cja 2023. Formularz zgłoszenia projek-
tu wraz z wzorem listy poparcia można 
pobrać na stronie www. tarnowopod-
gorne.konsultacjejst.pl w zakładce Bu-
dżet obywatelski – Do pobrania. W for-
mie papierowej dokumenty są dostępne 
w Wydziale Obsługi Klienta w urzędzie 
Gminy oraz w Filii Urzędu w Przeźmie-
rowie. To propozycja dla tych miesz-
kańców, którzy mają pomysł na lokalne 
działanie w I półroczu przyszłego roku 
i chcą go zrealizować dzięki wsparciu 
Gminy. Maksymalna wysokość wspar-
cia jednego projektu to 8 tys. zł (łącznie 
na dofinansowanie inicjatyw I edycję 
BIS 2023 w gminnym budżecie zarezer-
wowano 24 tys. zł). 

Zgłoszone projekty zostaną przeanali-
zowane pod względem merytorycznym. 
Przypominamy, że zgodnie z regulami-
nem w BIS można zgłaszać inicjatywy 
„miękkie”, społeczne, a nie można pro-
ponować zadań inwestycyjnych. Głoso-
wanie nad propozycjami I edycji 2023 
zaplanowane jest w terminie 16 – 30 
stycznia 2023. 

Informacji na ten temat udziela Mo-
nika Mroczkiewicz, Główny Specjalista 
ds. współpracy z organizacjami poza-
rządowymi, ngo@tarnowo-podgorne.pl 

~ ARz

Masz pomysł – zgłoś go!

Tabletki z jodem
Przypominamy, że tabletki z jodem, które zostały dostarczone do naszej Gmi-

ny, będą przekazywane mieszkańcom dopiero po wydaniu odpowiedniego rozporządzenia 
przez władze centralne. Z informacji, które otrzymujemy od administracji rządowej, wyni-

ka, że ryzyko wystąpienia zdarzenia radiacyjnego jest minimalne. 
Tabletki będą dystrybuowane w świetlicach wiejskich, natomiast w Przeźmierowie – 

w CIO i w Filii Urzędu, a w Tarnowie Podgórnym – w budynkach A, B i C Urzędu 
Gminy oraz w tzw.  „Sołtysówce” przy ul. Sportowej 1.

~ARz
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W nocy 27/28 grudnia odbędzie się w Lusowie IV 
Ultramaraton Generała Józefa Dowbo-
ra Muśnickiego 104 km na 104. 

rocznicę wybuchu Powstania Wielko-
polskiego, na który zapraszamy miło-
śników biegania i nordic walking. 
Celem biegu jest upamiętnie-
nie postaci dowódcy Powstania 
Wielkopolskiego, popularyzacja 
aktywności fizycznej oraz pro-
mocja Lusowa i Gminy Tarnowo 
Podgórne.

Na całkowity dystans skła-
da się pierwsze okrążenie 4 km 
i 10 pętli po 10 km każda. Bieg 
nie jest wyczynowy, ma charakter 
towarzyski, a uczestnik może sam so-
bie wybrać dystans do pokonania. Liczą 
się pełne okrążenia. Wystarczy pokonać dy-
stans 14 km, aby otrzymać pamiątkowy medal. 

Start nastąpi 27 grudnia o 19.00. Biuro Biegu w świe-
tlicy wiejskiej będzie czynne od 16.00. Limit uczestni-

ków – 104 osoby (biegacze i „kijkarze” łącznie, 
uwaga: startować mogą wyłącznie osoby peł-

noletnie). Zapisy online na stronie biegge-
nerala.pl i w kalendarzu biegowym na 

stronie maratonypolskie.pl. Warun-
kiem umieszczenia na liście startowej 
jest dokonanie podczas zapisu wpła-
ty WPISOWEGO na konto podane 
na w/w stronach, w wys. 60 zł. Pełen 
tekst REGULAMINU dostępny bę-
dzie również na FB na stronie Towa-

rzystwa Pamięci Generała Józefa Do-
wbora Muśnickiego.

~ Kierownik biegu Jolanta Witczak
Prezes Towarzystwa Zofia Smolarz

jedzenie - sucha                 
i mokra karma
miski
koce
ręczniki
buda

CO POTRZEBA?

ZBIÓRKA
DLA SCHRONISKA

SCHRONISKO
AZOREK
W OBORNIKACH
RZECZY NALEŻY
DOSTARCZAĆ DO STRAŻY
GMINNEJ BĄDŹ DO FILII
URZĘDU W PRZEŹMIEROWIE

JARMARKJARMARK
3 grudnia 20223 grudnia 2022ŚW. MIKOŁAJAŚW. MIKOŁAJA

PARK IM. JANA WOJKIEWICZAPARK IM. JANA WOJKIEWICZA

zagrodazagroda
z reniferamiz reniferami

strefastrefa
gastronomicznagastronomiczna

stoiskastoiska
świąteczneświąteczne

występy lokalnychwystępy lokalnych
artystówartystów

Zapraszamy wystawców, rękodzielników, dekoratorów, artystów,Zapraszamy wystawców, rękodzielników, dekoratorów, artystów,
fundacje, stowarzyszenia, wszystkich chętnychfundacje, stowarzyszenia, wszystkich chętnych

do współorganizowania IV Jarmarku św. Mikołajado współorganizowania IV Jarmarku św. Mikołaja

ZOSTAŃ WYSTAWCĄZOSTAŃ WYSTAWCĄ
tel. 514 789 765tel. 514 789 765

ZAPREZENTUJ SIĘ NA SCENIEZAPREZENTUJ SIĘ NA SCENIE
tel. 506 629 564tel. 506 629 564

14:00 - 20:0014:00 - 20:00

Bieg 104 km dla Generała
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Góra
Wybraliśmy wykonawcę budowy części dróg oraz uzy-
skaliśmy pozwolenie na budowę dla dalszej części dróg 
na osiedlu „Opałki” – etap I

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

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

Opracowano projektu tymczasowej hali sportowej przy 
szkole podstawowej

Wybrano wykonawcę termomodernizacji starego bu-
dynku szkoły wraz  z salą gimnastyczną

Lusówko
Ogłosiliśmy przetarg na wybór wykonawcy kontynuacji 
ścieżki/chodnika na ul. Rozalińskiej i Sierosławskiej

Trwa przygotowanie przetargu na wybór wykonawcy 
budowy ul. Wioślarskiej (od ul. Grabowej do ul Rejso-
wej), ul. Rejsowej (od ul. Wioślarskiej do ul. Tarnowskiej) 
oraz Bursztynowej (od ul Rejsowej do ul. Tarnowskiej). 

Ogłoszono przetarg na budowę szkoły podstawowej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla I eta-
pu budowy ul. Sierosławskiej (od strony ul. Dopiewskiej)

Opracowano projekt tymczasowej hali sportowej przy 
szkole podstawowej „Kuźnia Talentów”

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

Trwają prace przy przebudowie ul. Sosnowej

Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy do-
świetlenia przejść dla pieszych na ul. Rynkowej

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

Trwa przygotowanie przetargu na wybór wykonawcy 
budowy ul. Zacisze

Podpisano umowę z wykonawcą na zagospodarowanie 
zielenią płyty Rynku

Rumianek
Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu 
przy stawie

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

Sady
Trwają prace przy budowie dodatkowego pasa ruchu 
oraz zatoki autobusowej w ul. Za Motelem

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla prze-
budowy ul. Jeżynowej.

Trwa budowa oświetlenia na ul. Jeżynowej.

Sierosław
Trwa procedura uzyskania zezwolenia na przebudowę 
ul. Prostej (od ul. Bukowskiej do ul. Szafirowej)

Tarnowo Podgórne
Trwa budowa Centrum Demokracji i Integracji Obywatelskiej

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

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla budo-
wy ul. Ks. Bryzy

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

Opracowano plan zadrzewienia Parku Społecznego. Te-
ren przyszłego parku został ogrodzony

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

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

Trwa przygotowanie przetargu na wybór wykonawcy 
budowy chodnika w ul. Szumin na odcinku od ul. Sowiej 
do zjazdu do firmy Good Food 

Trwa budowa tężni w Termalnym Parku Zdrowia

Wysogotowo
Czekamy na decyzję w sprawie złożonego w sierpniu 
2022 wniosku o dofinansowanie przebudowy ul. Bato-
rowskiej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Sukcesy UKS Lusowo
Zakończyliśmy zmagania piłkarskie w Lidze Mistrzów Koziołka w Poznaniu. 

Jak co roku wzięliśmy udział we wszystkich rocznikach  2014/2013/2012/2011. 
Każda drużyna przez ostatnich 8 tygodni rozegrała po  min. 28 spotkań. 

W klasyfikacji końcowej zajęliśmy trzy pierwsze miejsca (w rocznikach 2011, 2013 
i 2014) i jedno III (rocznik 2012). Gratulacje dla wszystkich zawodników, kadry tre-
nerskiej UKS 2007 LUSOWO oraz rodziców,  których doping niósł się na cały Po-
znań! ~ UKS Lusowo

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Jeszcze w tym roku Zarząd Dróg Po-
wiatowych w Poznaniu rozpocznie 
przebudowę ul. Szkolnej w Tarno-

wie Podgórnym, na odcinku od ul. Po-
znańskiej do ul. 23 Października. 

Prosimy o zwracanie uwagi na wpro-
wadzane tymczasowe zmiany w organi-
zacji ruchu oraz utrudnienia związane 
z prowadzonymi pracami. 

~ ARz

Pomimo wydłużenia terminu przyj-
mowania zgłoszeń kandydatów, 
nie udało się zebrać minimalnej 

liczby 16 członków, z tego względu nie 
można powołać IV kadencji Młodzie-
żowej Rady Gminy Tarnowo Podgórne. 
Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne zaplanowane na 19 
listopada niestety nie zostaną przepro-
wadzone. ~ BOWR

Ruszy  
Szkolna

Wybory do 
Młodzieżowej  
– odwołane
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Nieodpłatna zbiórka odpadów problemowych

Zachęcamy do skorzystania z nieodpłatnej zbiórkę odpadów problemowych wytworzonych w gospodarstwach domowych, 
która zostanie przeprowadzona na terenie Gminy w listopadzie i grudniu, zgodnie z przedstawionym poniżej harmono-
gramem.

Każda osoba przekazująca odpady do mobilnego PSZOK-u ma obowiązek przekazać je „do rąk własnych” przybyłemu ope-
ratorowi w wyznaczonym miejscu i o wyznaczonej godzinie. Zabrania się pozostawiania w miejscach zbiórki przywiezionych 
wcześniej odpadów problemowych czyli niebezpiecznych, ze względu na możliwe niebezpieczeństwo oddziaływania na zdro-
wie ludzi oraz środowisko. Miejsca zbiórki zostaną objęte monitoringiem. Podczas przekazywania odpadów zachowujemy ry-
gory sanitarne.

Podczas zbiórki odpadów problemowych nie będą przyjmowane odpady wielkogabarytowe (telewizory i monitory powyżej 
21 cali, lodówki, zamrażarki, pralki, meble itp.) – te należy przekazywać wyłącznie podczas zbiórek odpadów wielkogabaryto-
wych lub bezpośrednio do PSZOK.

12 listopada 

Baranowo 
-  9.00-9.15 – parking po stronie Przeźmierowa, wzdłuż 

trasy DK 92 naprzeciw ul. Budowlanych 1 
- 9.20-9.35 – Os. Rubinowe, ul. Ametystowa
-  9.40-9.55 – ul. Przemysława / ul. Słoneczna, przy 

sklepach
-  10.00-10.15 – ul. Pogodna / ul. Spokojna, przy ko-

ściele
-  10.20-10.35 – na wysokości ul. Szamotulska 28, 

wjazd na teren Uniwersytetu Przyrodniczego

Chyby 
-  10.45-11.00 – ul. Szamotulska 22, przy świetlicy 

wiejskiej
- 11.05-11.20 – Zielone Osiedle, wjazd ul. Różana
- 11.25-11.40 – ul. Szkolna, przy ul. Ogrodowej

19 listopada

Kokoszczyn 
- 9.00-9.15 – przy świetlicy wiejskiej, ul. Dworcowa 6

Góra 
- 9.25-9.40 – przy świetlicy wiejskiej, ul. Szkolna 3a

Tarnowo Podgórne 
- 9.50-10.05 – Zielony Gród, ul. Sasankowa
-  10.10-10.25 – ul. Szkolna przy nr 9, teren przy targo-

wisku naprzeciw pawilonu handlowego
- 10.30-10.45 – ul. Rokietnicka 23, przy bazie TPBUS
- 10.50-11.05 – ul. Owocowa 1, parking przy blokach

Rumianek 
- 11.15-11.30 – ul. Szkolna 5, teren przyległy

Ceradz Kościelny 
-  11.40-11.55 – przy świetlicy wiejskiej, Plac Harcer-

ski 4
- 12.00-12.15 – ul. Kalwowska, przy ul. Za Ogrodami

Jankowice 
-  12.25-12.40 – przy świetlicy wiejskiej, ul. Wiśnio-

wa 2a

-  12.45-13.00 – Edmundowo, ul. Edmundowska, przy 
ul. Leśnej

Lusówko 
- 13.10-13.45 – ul. Dopiewska 2, teren przy blokach 

Lusowo 
-  13.55-14.10 – parking przy kościele Plac Gen. Do-

wbora Muśnickiego
- 14.15-14.30 – ul. Wierzbowa, przy ul. Skośnej
- 14.35-14.50 – ul. Nowa / ul. Swadzimska
- 14.55-15.10 – ul. Przylesie / ul. Truflowa

26 listopada

Sierosław 
- 9.00-9.15 – teren przy ul. Kasztanowej 6a
- 9.20-9.35 – parking ul. Bukowska, przy ul. Leśnej

Wysogotowo 
-  9.45-10.00 – przy świetlicy wiejskiej, ul. Wierzbo-

wa 127
- 10.05-10.20 – ul. Wierzbowa, przy ul. Zbożowej

Przeźmierowo 
- 10.30-10.45 – ul. Rynkowa, przy ul. Lotniczej
- 10.50-11.05 – ul. Wysogotowska, przy ul. Kościelnej
-  11.10-11.25 – ul. Rynkowa / Kościelna, teren za Pa-

sażem
- 11.30-12.05 – parking ul. Dolina / ul. Leśna

Batorowo 
-  12.15-12.30 – ul. St. Batorego 67, przy świetlicy 

wiejskiej 

Sady 
-  12.40-13.05 – ul. Poprzeczna 3, przy świetlicy wiej-

skiej 
- 13.10-13.35 – ul. Szkolna, przy ul. Jagodowej

Swadzim 
-  13.45-14.00 – ul. Lipowa 11a, przy świetlicy wiej-

skiej 

~ Marek Ratajczak
Gł. spec. ds. ochrony środowiska 
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LX sesja Rady Gminy od-
była się 25 październi-
ka. Przed organem sta-

nowiącym, jak nazywa nas 
ustawodawca, czekało nieła-
twe zadanie pracy nad 27 pro-
jektami uchwał oraz nad anali-
zą sprawozdania Wójta z jego 
prac między ostatnią a bieżącą 
sesją Rady Gminy. Spektrum 
tematyczne zawarte w projek-
tach uchwał także i tym razem 
było znacznie zróżnicowane. 
Jak zwykle ważne dla funkcjo-
nowania Gminy w najbliższej 
przyszłości okazała się zmiana 
uchwały budżetowej na bieżący 
rok oraz związana z nią zmiana 

Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej. Nowelizacja w tym zakre-
sie polegała głównie na prze-
sunięciach. Tylko dwa projekty 
uchwał dotyczyły miejscowych 
planów zagospodarowania prze-
strzennego. Pierwszy dotyczył 
zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania w Tarnowie 
Podgórnym: dla dz. nr 556/1, 

556 /2 i 555/8 przy ul. Rokiet-
nickiej, dla dz. nr 17/2 i 17/3 
przy ul. Owocowej oraz dla dz. 
nr 525/2 przy ul. 23 Październi-
ka. Drugi projekt dotyczył dzia-
łek w Sierosławiu dla dz. nr 81 
i 82/2 przy ul. Krętej oraz dla 
terenów przy ul. Morwowej. 
Rada wyraziła zgodę na kupno 
działek położonych w Sierosła-
wiu nr ewid. 84/4 oraz 85/5 pod 
zalesienie. W Tarnowie Podgór-
nym nr ewid. 1259/51 oraz 1259 
/53. Rada rozpatrzyła 13 pro-
jektów dotyczących zezwoleń 
na zawarcie kolejnych umów 
dzierżawnych z dotychczaso-
wymi dzierżawcami w Prze-
źmierowie, Lusówku, Tarnowie 
Podgórnym, Kokoszczynie, Ba-
torowie, Jankowicach, Sadach 
i Lusowie. Rada zaakceptowała 
trzy gminne programy: 

- pierwszy dotyczył polityki 
zdrowotnej „Wsparcie rehabi-
litacyjne dla seniorów” (osób 
przewlekle chorych) – miesz-
kańców Gminy Tarnowo Pod-
górne, to kontynuacja na lata 
2023-2025. Program realizo-
wany jest do chwili obecnej 
i cieszy się ogromnym zainte-
resowaniem. Z ankiet przepro-
wadzonych wśród beneficjen-
tów, wiemy że przynosi on 
oczekiwane, wymierne efekty 
dla zdrowia i poprawy jakości 
życia ich uczestników. W każ-
dym roku planuje się przezna-
czyć 100 000 zł (ogółem w la-
tach 2023-2025 całkowity koszt 
wyniesie 300 000 zł); 

- drugi program dotyczył Pro-
gramu współpracy Gminy Tar-
nowo Podgórne z organizacjami 
pozarządowymi na lata 2023. 
Wysokość środków na reali-
zację zadań publicznych obję-
tych niniejszym programem to 
2 963 500 zł. Program ten obej-
muje wybrane zadania publicz-
nych, które Gmina Tarnowo 
Podgórne zamierza realizować 

wspólnie z organizacjami poza-
rządowymi;

- trzeci program to „Wspiera-
nie edukacji uzdolnionej dzie-
ci i młodzieży szkół podsta-
wowych, ponadpodstawowych 
oraz artystycznych pobierają-
cych naukę na terenie Gminy 
Tarnowo Podgórne”. Program 
ten jest wyrazem troski o wła-
ściwy rozwój dzieci i młodzie-
ży uzdolnionej. Promowanie 
tych uczniów służy lokalnej 
społeczności, motywuje do na-
uki, sprzyja rozwojowi zainte-
resowań oraz przyczynia się do 
promocji Gminy Tarnowo Pod-
górne. 

Ponadto radni wyrazili zgodę 
na udzielenie pomocy finanso-
wej w wys. 50 000 zł dla Spe-
cjalistycznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej nad Matką i Dziec-
kiem przy ul. Wrzoska w Pozna-
niu na wydatki związane z zaku-
pem sprzętu specjalistycznego. 

Jak zwykle wolne głosy, 
wnioski oraz informacje za-
kończyły LX sesję Rady Gmi-
ny. Następna odbędzie się 21 li-
stopada. Będzie ją można także 
śledzić za pomocą mediów spo-
łecznościowych.

~ Krystyna Semba 

Z prac Rady Gminy
Sesja z 25 października

Zachęcam Państwa do 
współtworzenia Planu 

Rozwoju Lokalnego 2023-2028 
poprzez udział w głosowaniu 

14-17 listopada w formie 
elektronicznej lub 20 listopada 
tradycyjnie w stacjonarnych 

lokalach wyborczych. Wspólnie 
zadecydujemy o kierunkach 

rozwoju Gminy i naszych 
miejscowości. 

POSTAW NA SWOIM

~ sprawozdanie
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Wraz z rozpoczęciem jesieni, 
rozpoczął się sezon grzybo-
wy. Wzorem poprzednich 

lat mieszkańcy Lusowa wybrali się 
na grzybobranie. W tym roku odwie-
dziliśmy Nadleśnictwo Potrzebowice, 
gdzie mogliśmy skorzystać z uroków 
lokalnych lasów oraz pięknego arbo-
retum. Po intensywnym szukaniu grzy-
bów mogliśmy wspólnie pobiesiado-
wać przy kawie i kiełbasie z ogniska. 
Wszystkim uczestnikom dziękujemy 
za obecność i już zapraszamy za rok.

~ Karolina Nowak
Sołtys Lusowa

Lusowskie Grzybobranie 2022

UWAGA PRZEŹMIEROWO!
Zapraszamy wszystkich mieszkańców na ważne zebranie  
Stowarzyszenia Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa!

3 grudnia o godz. 16.00 w Centrum Integracji Obywatelskiej,  
1 piętro, ul. Orzechowa 1, Przeźmierowo (budynek przy pasażu w rynku)

Przedmiotem spotkania Stowarzyszenia będzie:

I.  Informacja o rozszerzeniu działalności Portu 
Lotniczego Poznań – Ławica o loty cargo, oce-
na oddziaływania na środowisko.

I.  Konieczność aktualizacji istniejącego Obszaru 
Ograniczonego Użytkowania.

II.  Działania Portu Lotniczego w celu dokonania 
zmiany prawa, jak i orzecznictwa sądów, aby 
unikać konieczności zapłaty odszkodowań.

III.  Wypracowanie petycji do władz w spra-
wach naruszających nasze prawa. (Obecność 
mieszkańców konieczna – będziemy zbie-
rali podpisy!).

IV. W zebraniu wezmą udział prawnicy.

WSPÓLNIE ZADBAJMY NASZE SPRAWY!
           Zarząd SPPiB
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RODZINNE
SAUNOWANIE
19 listopada 2022
9:00 - 11:00

Często jesienią, w obliczu zmiany pogody i wszechobecnym wirusom, zastanawiamy się w jaki sposób
poprawić swoją odporność.
Jedni z nas sięgają po leki, witaminy i suplementy diety, a inni szukają bardziej naturalnych metod.
Każdy z nas wie, że aktywność �zyczna sprzyja podniesieniu odporności i wzmocnieniu organizmu.
Dziś jednak, chcielibyśmy przedstawić Państwu inną, naturalną metodę znaną już od wieków… Saunowanie.
Jak to działa?
Otóż, skóra przeciętnego człowieka zajmuje dwa metry kwadratowe naszego ciała. Ten ważny organ wchłania
i wydala z organizmu różne substancje w tym toksyny i zanieczyszczenia.
Temperatura uzyskiwana podczas seansów saunowych podnosi temperaturę ciała ludzkiego, które reaguje
jak podczas stanu gorączki. Pomaga to zwalczyć stany zapalne, ułatwia walkę z bakteriami, patogenami
i wirusami.
Wysoka temperatura panująca w saunarium wpływa na wydolność sercowo – naczyniową przez wzrost
objętości krwi. Bardzo korzystnie wpływa na dotlenienie i regenerację mięśni.
Dodatkowym atutem jest poprawia kondycji skóry oraz zwalczanie cellulitu, poprzez pozbycie
się nadmiaru wody.
Pamiętaj, aby przed wybraniem się do saunarium sprawdzić przeciwwskazania.
Zapraszamy serdecznie na cyklicznie odbywające się eventy saunowe: Rodzinne Saunowanie skierowane do
dzieci z rodzicami / opiekunami oraz Kobiece Saunowanie.

ZADBAJ O SWOJĄ ODPORNOŚĆWTARNOWSKICH TERMACH!

MIKOŁAJKI
w Tarnowskich Termach

6 grudnia 2022

* promocja dotyczy pojedynczych biletów ulgowych do 18 r.ż.
regulamin promocji dostępny na www.tarnowskie-termy.pl

cały dzień
zabawy za 25pln*
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w sprzedaży od 1 grudnia 2022

RODZINNE
SAUNOWANIE
19 listopada 2022
9:00 - 11:00

Często jesienią, w obliczu zmiany pogody i wszechobecnym wirusom, zastanawiamy się w jaki sposób
poprawić swoją odporność.
Jedni z nas sięgają po leki, witaminy i suplementy diety, a inni szukają bardziej naturalnych metod.
Każdy z nas wie, że aktywność �zyczna sprzyja podniesieniu odporności i wzmocnieniu organizmu.
Dziś jednak, chcielibyśmy przedstawić Państwu inną, naturalną metodę znaną już od wieków… Saunowanie.
Jak to działa?
Otóż, skóra przeciętnego człowieka zajmuje dwa metry kwadratowe naszego ciała. Ten ważny organ wchłania
i wydala z organizmu różne substancje w tym toksyny i zanieczyszczenia.
Temperatura uzyskiwana podczas seansów saunowych podnosi temperaturę ciała ludzkiego, które reaguje
jak podczas stanu gorączki. Pomaga to zwalczyć stany zapalne, ułatwia walkę z bakteriami, patogenami
i wirusami.
Wysoka temperatura panująca w saunarium wpływa na wydolność sercowo – naczyniową przez wzrost
objętości krwi. Bardzo korzystnie wpływa na dotlenienie i regenerację mięśni.
Dodatkowym atutem jest poprawia kondycji skóry oraz zwalczanie cellulitu, poprzez pozbycie
się nadmiaru wody.
Pamiętaj, aby przed wybraniem się do saunarium sprawdzić przeciwwskazania.
Zapraszamy serdecznie na cyklicznie odbywające się eventy saunowe: Rodzinne Saunowanie skierowane do
dzieci z rodzicami / opiekunami oraz Kobiece Saunowanie.

ZADBAJ O SWOJĄ ODPORNOŚĆWTARNOWSKICH TERMACH!

MIKOŁAJKI
w Tarnowskich Termach

6 grudnia 2022

* promocja dotyczy pojedynczych biletów ulgowych do 18 r.ż.
regulamin promocji dostępny na www.tarnowskie-termy.pl

cały dzień
zabawy za 25pln*
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RUBRYKA KSIĘGOWA TCWP 

Wydatki osobiste a koszt firmowy
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej 

często występuje konieczność wykorzystywa-
nia przedmiotów, których zaliczenie do kosztów 

podatkowych może wywołać kontrowersje, gdyż mają silny 
związek z tzw. potrzebami osobistymi. Zgodnie z przepisami 
podatkowymi, aby uznać wydatek za koszt uzyskania przy-
chodów, muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

· wydatek został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecz-
nym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątko-
wych podatnika,

· poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub za-
bezpieczenia źródła przychodów,

· pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika dzia-
łalnością gospodarczą,

· jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego 
wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwró-
cona,

· został właściwie udokumentowany,
· wydatek nie może znajdować się w katalogu kosztów 

określonych w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT.
Fiskus wskazuje, że aby wydatki mogły stanowić koszty 

uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodar-
czej, muszą być poniesione wyłącznie na potrzeby wykony-
wanej działalności gospodarczej. Oznacza to, że wydatki nie 
mogą mieć charakteru osobistego, ponieważ wydatki osobiste 
nie mają na celu uzyskania przychodów z działalności gospo-
darczej, czy też zachowania lub zabezpieczenia tego źródła 
przychodów. W konsekwencji wydatki ponoszone w celach 
prywatnych (osobistych) nie mogą stanowić kosztów uzyska-
nia przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności go-
spodarczej.

Zakup garnituru czy innej odzieży oraz akcesoriów 
a koszty podatkowe 

Zdaniem fiskusa wydatków związanych z zakupem garni-
turu wraz z akcesoriami Przedsiębiorca nie może zaliczyć do 
kosztów podatkowych. Zakupy odpowiednich ubrań, tj. ma-
rynarki, kamizelki, spodni, koszuli, paska do spodni oraz bu-
tów, pod kątem wykonywania działalności gospodarczej nale-
ży oceniać na tle przepisów prawa pracy lub innych przepisów 
branżowych. Generalnie zakupy tego rodzaju stanowią wydat-
ki związane z faktem funkcjonowania danej jednostki w życiu 
społecznym. Zatem, niezależnie od rodzaju prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej, każda osoba musi nabywać i używać 
dostosowaną do własnych wymagań odzież i obuwie. Dlate-
go zakupy tych rzeczy stanowią spełnienie zwykłych, normal-
nych potrzeb danej osoby fizycznej. Odstępstwa od tej zasady 
mogą wynikać z nałożonego na prowadzącego działalność go-
spodarczą prawnego obowiązku używania określonego rodza-
ju odzieży, czy też obuwia, w sytuacji gdy rzeczy te utraciły 
charakter osobisty, na przykład z uwagi na dostosowanie tych-
że do pełnienia określonych funkcji bądź zawodów.

Obowiązujące zasady życia społecznego wymagają, aby 
osoby prowadzące swoje interesy w ramach działalności go-
spodarczej posiadały schludny wygląd, podobnie zresztą, jak 
osoby zatrudnione w innych zawodach. Uzyskiwanie przycho-
dów w ramach działalności gospodarczej nie jest zatem uza-
leżnione od rodzaju noszonej odzieży, gdyż schludny wygląd 

niezbędny jest dla wykonywania wielu zawodów poza sferą 
działalności gospodarczej, np. nauczycieli, urzędników itp.

Wydatek osoby fizycznej na zakup odpowiedniej odzie-
ży osobistej nie może być uznany za koszt uzyskania przy-
chodów z działalności gospodarczej, gdyż jego poniesienie 
uwarunkowane jest głównie innymi względami, aniżeli uzy-
skiwanie przychodów z tej działalności. Koszty powinny być 
poniesione w celu uzyskania przychodów, a nie np. w związku 
z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wydatki na ten cel 
są wydatkami ściśle osobistymi, związanymi z realizacją oso-
bistych potrzeb, niezależnie od prowadzonej działalności bądź 
wykonywanej pracy.

Hulajnogi, rowery w kosztach firmy
Jeżeli istnieje zasadność wykorzystywania hulajnogi elek-

trycznej czy też roweru tylko w działalności oraz ich zakup 
został właściwie udokumentowany (fakturą lub rachunkiem), 
to mogą stanowić co do zasady dla przedsiębiorcy koszt firmo-
wy. Fiskus stwierdził, że wydatek na zakup hulajnogi, która 
będzie używana przez przedsiębiorcę tylko dla celów prowa-
dzonej działalności gospodarczej, może być bezpośrednio za-
liczony do kosztów uzyskania przychodów. Należy przy tym 
podkreślić, że obowiązek jednoznacznego wykazania związku 
przyczynowo-skutkowego między poniesionym wydatkiem 
a przychodem uzyskanym z działalności, zachowaniem albo 
zabezpieczeniem źródła tego przychodu każdorazowo spoczy-
wa na podatniku, zgodnie z zasadą, że ciężar dowodu spoczy-
wa na tym podmiocie, który z danego faktu wywodzi korzyst-
ne dla siebie skutki prawne.

Suplementy diety i witaminy dla pracowników w kosz-
tach firmy 

Przykład: Przedsiębiorca zamierza zakupić suplementy 
diety i witaminy dla pracowników i poprawić dzięki temu 
efektywność pracowników oraz zmniejszyć liczbę zwolnień 
chorobowych. Witaminy byłyby dostępne dla pracowników 
w ogólnodostępnych pomieszczeniach socjalnych wraz z ulot-
kami i zaleceniami stosowania. Przedsiębiorca nie zamierza 
prowadzić ewidencji pobierania i zażywania witamin. Pra-
cownicy będą mogli dobrowolnie korzystać z proponowanych 
środków.

Stanowisko Fiskusa: Fiskus stwierdził, że skoro, jak wskazał 
pracodawca, zakup dla swoich pracowników witamin i suple-
mentów diety oraz dietetycznych środków specjalnego prze-
znaczenia medycznego takich jak: Witamina D, Witamina C, 
Magnez, Luteina, ma wpłynąć na zdrowie i samopoczucie pra-
cowników, ich odporność, łagodzić efekty stresu oraz elimino-
wać zmęczenie oczu podczas pracy przy komputerze, a dzię-
ki temu poprawić efektywność pracowników oraz zmniejszyć 
liczbę zwolnień chorobowych, to zachodzą przesłanki upraw-
niające do zaliczenia przedmiotowych wydatków do kosztów 
uzyskania przychodów.

Okulary korekcyjne i soczewki w kosztach firmy 
Okulary korekcyjne dla pracownika 
Zgodnie z §2 pkt 4 i §8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pra-

cy i Polityki Socjalnej z 1.12.1998 r. w sprawie BHP na sta-
nowiskach wyposażonych w monitory ekranowe pracodawca 
ma obowiązek zapewnienia pracownikom okularów w nastę-
pujących przypadkach: wyniki badań okulistycznych przepro-
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ZDALNIE
·  Doradca podatkowy – 7 listopada (poniedziałek), w godz. 

16.00-18.00
· Radca prawny – 9 listopada (środa), w godz. 16.00-18.00
·  Księgowa – 14 listopada (poniedziałek), w godz. 16.00-

18.00
Dyżur odbywa się telefonicznie. 

STACJONARNIE
·  Doradca podatkowy – 21 listopada (poniedziałek), 

w godz. 16.00-18.00
·  Radca prawny – 23 listopada (środa), w godz. 13.00-

15.00
·  Księgowa – 28 listopada (poniedziałek), w godz. 16.00-18.00
Miejsce konsultacji: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, bu-

dynek C, sala nr 10. 

Bezpłatne konsultacje specjalistów Tarnowskiego Centrum 
Wspierania Przedsiębiorczości dedykowane są przedsiębior-
com prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Gminy 
Tarnowo Podgórne, start-up’om oraz mieszkańcom planują-
cym założenie firmy. 

W przypadku chęci skorzystania z konsultacji, niezbędna 
jest wcześniejsza rejestracja w biurze Tarnowskiego Centrum 
Wspierania Przedsiębiorczości. Wyślij zgłoszenie mailowe na 
adres: kontakt@tarnowo-podgorne.pl lub zadzwoń: 61 89 
59 242. 

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji znajdują się 
na stronie internetowej TCWP (www.tcwp.pl) w zakładce DO-
RADZTWO. 

~ TCWP

Wrzesień był miesiącem bardzo aktywnym dla przed-
stawicieli Rady Seniorów.

W dniach 12-14 września uczestniczyliśmy 
w spotkaniu Wielkopolskich Rad Seniorów w Sierakowie, 
które miało w programie takie zagadnienia jak samorządo-
wa polityka senioralna w Wielkopolsce, bezpieczeństwo osób 
starszych, prezentacja Rad Seniorów uczestniczących w spo-
tkaniu oraz innowacyjne działania dla osób w wieku eme-
rytalnym. W toku spotkania przewidziano czas na wymianę 
doświadczeń między uczestnikami oraz zajęcia sportowo-re-
kreacyjne (joga, Tai Chi, boule, szachy, lotki i inne).

Spotkaniu patronowała Paulina Stochniałek, członkini Za-
rządu Województwa Wielkopolskiego. Nawiązaliśmy nowe 
kontakty i poznaliśmy działania Regionalnego Ośrodka Poli-
tyki Społecznej w Poznaniu i możliwości wsparcia działalno-
ści Rad Seniorów, w tym założenia Wielkopolskiego Progra-
mu Wsparcia Osób Starszych 2021-2025.

W dniach 15-16 września odbyła się wyjazdowa XIV Se-
sja Rady Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne, która dotyczyła 
oceny bieżącej sytuacji seniorów w naszej Gminie. Gościem 
sesji był Wójt Tadeusz Czajka, który zaprezentował aktualny 
stan Gminy oraz tendencje rozwojowe i problemy związane 
z bieżącą sytuacją naszych mieszkańców, w tym seniorów.  
Działania na rzecz seniorów i osób, które w obecnej sytuacji 
mają trudną sytuację życiową, przedstawił kierownik OPS Da-
riusz Nowakowski, wskazując na różne możliwości wsparcia. 
Propozycję działań na najbliższy okres na rzecz seniorów przez 

Pałac Jankowice przedstawiła Agnieszka Socha-Frączek. Omó-
wiono bieżącą działalność Rady, w tym plan na rok 2023 oraz 
uzupełnienie składu. Szczególne podziękowania należą się Be-
acie Kontusz-Iwańczuk, która zorganizowała wyjazdową sesję. 
Ostatnią aktywnością Rady Seniorów we wrześniu, był udział 
17 września naszych przedstawicieli w Powiatowym Dniu Se-
niora w Jerzykowie pod hasłem „A w sercu ciągle maj”. Fe-
styn miał charakter integracyjny. Organizatorzy przygotowa-
li szereg atrakcji w tym prezentację zespołów senioralnych, 
możliwości skorzystania z porad dietetyka, psychologa, ko-
smetologa, ratownictwa medycznego. 

27 października odbyło się spotkanie Członków Rady Se-
niorów Miasta i Gminy Swarzędz oraz Gminy Tarnowo Pod-
górne z udziałem Burmistrza Rady Miasta i Gminy Swarzędz 
oraz Wójta Gminy Tarnowo Podgórne w Pałacu w Janko-
wicach. Wójt Tadeusz Czajka przedstawił historyczny rys 
obiektu w Jankowicach jego aktualną funkcjonalność w trak-
cie zwiedzania Pałacu. Radni Swarzędza byli pod wrażeniem 
stworzonej bazy dla działalności senioralnej. Po zwiedzeniu 
obiektu przy kawie i ciastku odbyła się wspólna Sesja Rad Se-
niorów Swarzędza i Tarnowa Podgórnego. W dyskusji zapre-
zentowano działalność Rad wymieniono wzajemne doświad-
czenia w działaniu na rzecz seniorów. Wskazano na potrzebę 
i możliwości wzajemnej współpracy. 

~ Józef Szewczyk 
Przewodniczący Rady Seniorów

Aktywność członków Rady Seniorów

wadzanych przez lekarza wykazują potrzebę ich stosowania 
(wada wzroku), pracownicy korzystają w czasie pracy z mo-
nitora ekranowego przynajmniej przez połowę dobowego 
wymiaru czasu pracy lub dłużej. Zatem przedsiębiorca może 
zaliczyć wydatki poniesione na okulary korekcyjne dla pra-
cowników do kosztów uzyskania przychodu.

Okulary korekcyjne dla przedsiębiorcy 
Jeżeli okulary korekcyjne zostają zakupione przez przed-

siębiorcę dla siebie, nawet jeśli rzeczywiście potrzebuje ich 

w pracy, to tego rodzaju wydatek jest traktowany jako wyda-
tek osobisty, niemający związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą.

Fiskus twierdzi, że wydatek na zakup okularów korekcyj-
nych ma na celu ochronę zdrowia. Tym samym wydatki uwa-
runkowane stanem zdrowia osoby prowadzącej działalność 
gospodarczą należą do wydatków o charakterze osobistym. 

~ Alicja Stawowa (ASFINANSE) – specjalista TCWP 

Listopadowe dyżury specjalistów TCWP 
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Szaro, buro i ponuro?
Listopad, to chyba najsmutniejszy miesiąc w roku. Nie-

kiedy są jakieś odstępstwa, ale w zasadzie to plucha, 
wiatry, szaruga i ponure, długie wieczory. Ale nic to. Po 

kryjomu, chowając się przed leśniczym, nazbieraliśmy chru-
stu, palimy czym się da, z kominów unoszą się czarne chmu-
ry, w kominku buzuje; żyć, nie umierać. W listopadowe wie-
czory, siedząc w ciepełku, czasem dodatkowo otuleni ciepłym 
pledem, popijając miętową herbatę czy sącząc lampkę wina, 
wracamy pamięcią do tych, których nie ma wśród nas, którzy 
odeszli w tym roku i nieco wcześniej: Mariola, Ania, Adam, 
Leszek, Wanda, Jarek, Marianna, Kazia, Edward i inni. Wiecz-
ny odpoczynek racz im dać Panie. A nam „trzeba z żywymi na-
przód iść…”, więc idziemy, planujemy i działamy.

Zanim na dobre zaczęły się zajęcia, w piątek, 15 paździer-
nika, grupa naszych sportowców (12 zawodników) wzięła 
udział w Trzeciej Olimpiadzie Seniorów Powiatu Poznańskie-
go w Luboniu. W sumie z dwunastu gmin do walki stanęło 144 
pretendentów do medali. Nasza grupa wypadła rewelacyjnie, 
zdobyliśmy sześć pucharów: Heniu Biniek – złoty i Jola Sta-
nisławska – brązowy, za wiedzę w konkurencji: Największy 
powiat w Polsce. Ryszard Fertsch – srebrny i Wojtek Błaszak 
– brązowy, w konkurencji: Slalom z jajem. Ryszard Fertsch 
– srebrny i Irek Woś – brązowy, w konkurencji: Ciepnięcie 
beretem. Wszyscy uczestnicy otrzymali ręczniki z pamiątko-
wym haftem. Była również gulaszowa zupa, kawa i wspólna, 
taneczna zabawa. Gratulacje dla nagrodzonych. Dziękujemy 
wyżej wymienionym i wszystkim pozostałym reprezentantom 
naszego stowarzyszenia. 

W sobotę, 16 października, aktywnie uczestniczyliśmy w III 
Targach Senioralnych w Pałacu Jankowice. Na naszym sta-

nowisku można było oglądać rękodzieła uzdolnionych ko-
leżanek. Biżuteria, wyroby szydełkowe, przepiękne albumy, 
wyroby z gliny i decoupage. Dodatkowo grupa teatralna za-
prezentowała zaadoptowany na nasze potrzeby utwór Jana 
Brzechwy „Czapla i żuraw”, u nas „Jola i Zbysław”. Zaistnie-
liśmy na targach – tak trzymać.

Przez cały tydzień od dnia inauguracji trwały zapisy na wy-
brane, zgodnie z zainteresowaniem zajęcia. Utrzymaliśmy do-
tychczasowe grupy, takie jak nauka języków, komputery, fo-
tografia, florystyka, turystyka, zajęcia ruchowe, tenis, kręgle, 
siłownia, joga basen, chór, taniec, grupa teatralna, spotkania, 
seminaria, warsztaty itp., dodatkowo powstała sekcja kinoma-
na. Tak więc, zajęcia wybrane, opłacone, studenci do nauki – 
życzymy dobrych wyników.

W październiku wysłuchaliśmy, oprócz inauguracyjnego, 
jeszcze dwóch wykładów. Doktor Irena Gąsiorowska uświa-
domiła nam „Jak żyć dłużej i lepiej”. Prof. dr hab. Paweł Sta-
chowiak zafascynował tematem „Nie tylko Wołyń… Sojusz 
polsko-ukraiński 1918 – 1921”. Dwa wykłady o bardzo róż-
nej, ale jakże ważnej tematyce. Korzystajmy jeszcze liczniej 
z wykładów – naprawdę warto. Każdy znajdzie interesujący 
temat. Wykłady są bezpłatne i mają charakter otwarty.

Oto najbliższe wykłady:
23 listopada: Czy warto zacząć uczyć się języka obcego 

w tym wieku? – dr Anna Basińska
7 grudnia: Seksualność – dr Remigiusz Trit
14 grudnia: Deficyt natury jako czynnik ryzyka w rozwoju 

człowieka – dr Agnieszka Kozłowska 
Czekamy na Was, zapraszamy.

Zasygnalizuję jeszcze, że w dniach 19 – 20 listopada czeka 
nas wyjazd do Szczecina, gdzie oprócz zwiedzania tego pięk-
nego miasta będziemy mieli możliwość upajać się muzyką 
z opery „Traviata”. Natomiast 25 listopada przewidujemy peł-
ne szaleństwo podczas zabawy andrzejkowej, która odbędzie 
się w świetlicy wiejskiej w Lusowie. 

Do przemyślenia: bądźmy dla siebie mili, nie utrudniajmy 
sobie i tak już ciężkiego życia, pomagajmy potrzebującym 
w trudnych czasach. Dobroć, szczerość, życzliwość i toleran-
cja niech przyświecają nam każdego dnia. 

~ Maria Zgoła 
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne
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13 października wyruszyliśmy na jednodniową wy-
cieczkę zorganizowaną przez Klub Pałacu Janko-
wice do Torunia – miasta naszego astronoma Mi-

kołaja Kopernika. Naszą przygodę rozpoczęliśmy od seansu 
w Planetarium. Była to chwila relaksu z głową w gwiazdach. 
Po seansie spotkaliśmy się z młodym sympatycznym prze-
wodnikiem, który zapoznał nas z historią miasta oraz jego 
najpiękniejszymi zabytkami. Przechadzaliśmy się uliczka-
mi średniowiecznego miasta. Podziwialiśmy fragmenty zam-
ku krzyżackiego, gotycki ratusz, Dwór Artusa, mury miej-
skie, baszty, dom Mikołaja Kopernika, krzywą wieżę, z którą 
związana jest legenda o zakochanym zakonniku oraz kościół 
pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, katedrę św. Janów 
– miejsce chrztu Mikołaja Kopernika. Oczywiście Toruń to nie 
tylko Stare Miasto wpisane na listę UNESCO, to również po-
stać Mikołaja Kopernika, którego duch czuć pomiędzy kamie-
niczkami. Była również okazja do złapania odrobiny szczęścia 
– wystarczyło tylko dotknąć żab, osiołka czy pieska. Każdy 
z nas korzystał z tego dobrodziejstwa, ile tylko się dało. Cóż 
by to była za wycieczka do Torunia bez możliwości zakupu lu-
krowanych i czekoladowych pierników. Na zakończenie jesz-
cze wspólne pamiątkowe zdjęcie sprzed pomnika Mikołaja 
Kopernika i czas wracać do domu.

Pogoda dopisała, dzień był wyjątkowy, wracaliśmy pełni 
niezapomnianych wrażeń, z torbami pierników i drobnych pa-
miątek dla najbliższych.

~ Lucyna Stachurska

W piękny słoneczny, jesienny czwartek 6 paździer-
nika Klub Seniora Pałacu Jankowice zorganizo-
wał kolejną jednodniową wycieczkę do zamku 

W Mosznej. To jedna z największych atrakcji Opolszczyzny 
i jeden z najciekawszych zamków w Polsce. Niesamowity 
urok, bajkowa architektura oraz legendy sprawiają, że przez 
chwilę możemy przebywać w komnatach, po których snuje 
się również duch białej damy, która nieszczęśliwie zakochana 
w hrabim, z miłości odebrała sobie życie. Budowla powstała 
w połowie XVII w. Od 1866 r. do 1945 r. zamek był rezyden-
cją potentatów przemysłowych śląskiego rodu Tiele-Winckle-
rów. Ród miał 99 majątków i hrabia postanowił dać temu wy-
raz w liczbie wieżyczek zamkowych.

Mieliśmy okazję poczuć niesamowity klimat tego miejsca. 
Piękne obrazy pięknych kobiet, urokliwe kominki, lustra i oca-
lała dokumentacja zrobiła na nas niesamowite wrażenie. W za-
bytkowej restauracji przy dużych okrągłych stołach zjedliśmy 
pyszny obiad, po którym mieliśmy czas na relaks i odpoczy-
nek w oranżerii, wsłuchując się w ciszę, która nas otaczała. 
Czym byłby zamek bez pięknego parku z wiekowym drzewo-
stanem, fontanną oraz rzadkimi skupiskami rododendronów. 
Przed wyjazdem zdjęcie na tle pięknego zamku. To nie był 
jeszcze koniec naszej wycieczki. Kolejną atrakcją w tym dniu 
była Nysa – urokliwe, pełne zabytków miasto woj. opolskie-
go. Po przyjeździe czekała na nas pani przewodnik. Dowie-
dzieliśmy się, że w czasie II wojny podczas nalotów miasto 
zostało zniszczone w 70 do 80%. Zwiedzanie rozpoczęliśmy 
od kościoła św. Jakuba, w którym najpierw w latach pięć-
dziesiątych XX w. odkryto skrytkę z cennymi przedmiotami, 
a potem w maju 2003 r. kolejną, w piwnicy (zamurowano tam 
eksponaty – wyroby srebrne, pozłacane naczynia liturgiczne 

ozdobione drogimi kamieniami, porcelanę). Kolejnym miej-
scem sakralnym była Bazylika pw. św. Jakuba Apostoła i św. 
Agnieszki. W jej wnętrzu pochowano 8 biskupów wrocław-
skich. Mieliśmy niebywałą okazję podziwiać nagrobne rzeźby 
pochodzące z XV-XVIII w. Główny ołtarz wykonany został 
z marmuru. Filary wewnętrzne mają wysokość 27 m. W ko-
ściele jest 16 pięknych bocznych kaplic gotyckich. Zwiedza-
jąc ten kościół wszyscy byliśmy pod olbrzymim wrażeniem. 
Ostatnim obiektem sakralnym był zbudowany w latach 1720-
1728 kościół p.w. Piotra i Pawła. Malowidło nad ołtarzem to 
prawdziwe arcydzieło sztuki. 

Nasza wycieczka do zamku w Moszna oraz miasto Nysa 
była wyjątkowym wydarzeniem oraz niesamowitą lekcją hi-
storii. Pozytywnie zmęczeni, ale w dobrych humorach wraca-
liśmy do domu. ~ Lucyna Stachurska

Toruń, gwiazdy i pierniki

Nasi seniorzy – z PAŁACU do PAŁACU
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Tegorocznym tematem konkursu fotograficznego or-
ganizowanego przez Stowarzyszenie Osób Niepełno-
sprawnych i Ich Rodzin ROKTAR były kwiaty. Kon-

kurs był kierowany do placówek powiatu poznańskiego, które 
na co dzień prowadzą terapię zajęciową dla osób z niepełno-
sprawnościami. W konkursie fotograficznym „Świat kwia-
tów wokół nas w ujęciach osób z niepełnosprawnościami” 
wzięły udział następujące placówki: Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy „Gościnni” z Kórnika, Warsztat Terapii Zajęcio-
wej w Murowanej Goślinie przy Goślińskim Stowarzyszeniu 
Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, Warsztat Terapii Zaję-
ciowej w Konarzewie przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Promyk”, Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Pobiedziskach przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepeł-
nosprawnych i Aktywności Lokalnej „Dla Ciebie”, Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Tarnowie Podgórnym przy Stowarzy-
szeniu Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR. 30 
września, w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tarno-
wie Podgórnym, odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie Konkur-
su. Uroczystość rozpoczęła się występem młodej utalentowa-
nej wokalistki ze Studio Piosenki Gminnego Ośrodka Kultury 
Sezam w Tarnowie Podgórnym Katarzyny Kuczyńskiej. 

Prowadząca uroczystość Wanda Koralewska, Prezes Za-
rządu Stowarzyszenia, powitała autorów zdjęć wraz z opie-
kunami oraz zaproszonych gości: Ewę Noszczyńską-Szkurat 
– I Zastępcę Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, Izabelę Dziam-
ską – Przewodniczącą Rady Gminy Rokietnica, Piotra Owcza-
rza – Sołtysa i Radnego Gminy Tarnowo Podgórne, Agniesz-
kę Wilik – pracownika Urzędu Gminy Rokietnica, zajmującą 
się organizacjami pozarządowymi, Marcina Bajerowicza – 
Redaktora Naczelnego „Filantrop naszych czasów”, Teresę 
Wieczorek – Redaktor Naczelną „Rokickich Wiadomości”, 
Adama Michtę – Radnego Gminę Rokietnica i fotografa i Da-
miana Nowickiego – fotografa. 

Kapituła konkursowa, w skład, której wchodzili fotografo-
wie, przedstawiciele powiatu poznańskiego znający problem 
osób z niepełnosprawnościami, oceniała w sumie 25 zdjęć. 
Przyznano wyróżnienia dla Szymona Kańduły podopiecznego 
WTZ w Konarzewie za zdjęcie „Wiosna jest tuż, tuż”, Pauliny 

Osińskiej za zdjęcie „Za płotem”, z WTZ Pobiedziska, Łuka-
sza Stefaniaka z WTZ Tarnowo Podgórne za zdjęcie „Łąka”. 
III miejsce zajęła Marta Ratajczak za zdjęcie „Mój bukiet”, 
z WTZ Tarnowo Podgórne, II miejsce zajęła Natalia Czajka 
za fotografię „Poranna rosa”, z WTZ Konarzewo, a nagro-
dę główną otrzymała Maja Mielcarek, z WTZ Konarzewo za 
zdjęcie pod tytułem „Czas na kwiaty”. 

Wszystkie placówki biorące udział w konkursie otrzymały 
pamiątkowe dyplomy oraz upominki wykonane przez Uczest-
ników Warsztatu z Tarnowa Podgórnego. Były to mydełka 
w kształcie aparatu fotograficznego i oryginalne torby nawią-
zujące do nazwy konkursu, które wręczyli Izabela Dziamska 
i Piotr Owczarz, Nagrody rzeczowe i dyplomy dla wyróżnio-
nych wręczyli Adam Michta, a dla zwycięzców Ewa Nosz-
czyńska-Szkurat. Dziękujemy Izabeli Dziamskiej, Teresie 
Wieczorek i Adamowi Michcie, za jesienne wrzosy dla każ-
dego uczestnika konkursu. Konkurs odbył się pod patronatem 
medialnym: „Filantrop naszych czasów”, „Sąsiadka – czytaj”, 
„Rokickie Wiadomości”. 

Konkurs był współfinansowany przez Powiat Poznań-
ski i Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin 
ROKTAR.

~ Elżbieta Kram 
Stowarzyszenie ROKTAR

Powiatowy Konkurs Fotograficzny – rozstrzygnięty

W harcerstwie nie ma jesiennej nudy. Harcerze i zu-
chy z Lusówka rozpoczęli październik udziałem 
w zlocie Wielkopolskiej Chorągwi Harcerzy. Tam 

też nasze zuchy, czyli Grackie Niedźwiedzie, wygrały rywa-
lizację i otrzymały tytuł NAJDZIELNIEJSZEJ GROMADY 
CHORĄGWI – jesteśmy niezmiernie dumni! 

W słoneczną niedzielę drużyna „Zenit” wybrała się na rajd 
rowerowy. Rozpoczął się on od mszy św. w Parafii pw. Św. 
Rity. Młodzież odwiedziła Muzeum Powstańców Wielkopol-
skich w Lusowie, gdzie otrzymała sporą porcję wiedzy o od-
wadze uczestników powstania oraz znaczeniu tego wydarzenia 
dla regionu i całej ojczyzny. Głodni harcerze przyrządzili je-
dzenie na kuchniach polowych i zmęczeni acz szczęśliwi póź-
nym popołudniem wrócili do domów. 

Koniec miesiąca to intensywne przygotowania do wieczor-
nicy „Wyśpiewać Wolność” z okazji Święta Niepodległości 

– koncert zaplanowano 11 listopada w Pałacu w Sierosławiu. 
Czuwaj! ~ M.S.

Najdzielniejsza Gromada
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Światowy dramat II Wojny Światowej rozpoczął się 1 
września zbrojną agresją Niemiec na Polskę, a 17 wrze-
śnia bolszewicka Rosja, realizując haniebny pakt Rib-

bentrop – Mołotow wbiła nóż w plecy krwawiącej w ciężkich 
bojach naszej Ojczyźnie. Po tych straszliwych dniach pozosta-
ły liczne groby i nieme miejsca pamięci o tych, którzy za wol-
ną Polskę zapłacili najwyższą cenę. Dziś są to miejsca, o które 
mamy obowiązek dbać i pamiętać.

Jednym z takich miejsc są Palmiry pod Warszawą. Spo-
czywa tam ponad 2 tysiące ofiar niemieckiego ludobójstwa. 
Jedną z nich jest córka dowódcy Powstania Wielkopolskie-
go Agnieszka Dowbor Muśnicka. Zginęła rozstrzelana przez 
Niemców. Jej los podzielili inni członkowie organizacji „Wil-
ki”, elita polskiej inteligencji, sportowcy, politycy. By oddać 
hołd wszystkim ofiarom obu zbrodniczych totalitaryzmów, 
członkowie TPGJDM w Lusowie udali się 14 września na 
mszę polową, którą celebrował Ksiądz Kardynał Kazimierz 
Nycz Metropolita Warszawski. Na grobie Agnieszki złożone 
zostały kwiaty także od Ministra Jana Józefa Kasprzyka.

Innym miejscem kaźni Polaków są lasy palędzko-zakrzew-
skie. Szacuje się, że rozstrzelano tu 6 – 8 tysięcy Wielkopolan. 
Dokładna liczba jest trudna do oszacowania, gdyż pod koniec 
wojny Niemcy w celu zatarcia śladów swojej zbrodni ekshu-
mowali ciała i je spalili. 13 października odbył się IV Marsz 
Pamięci, w którym uczestniczyła liczna delegacja Towarzy-
stwa wraz ze sztandarem.

Natomiast 26 października w Szkole Podstawowej w Lu-
sowie odbyła się inna uroczystość. Upamiętniała ona 155 
rocznicę urodzin i 85 rocznicę śmierci dowódcy Powstania 

Wielkopolskiego. Organizatorem obchodów było nasze To-
warzystwo i właśnie wspomniana szkoła, która tego dnia ob-
chodziła Dzień Patrona Szkoły. Obchody rozpoczęły się mszą 
św. w miejscowym kościele, potem nastąpił przemarsz pod 
pomnik generała usytuowany przy szkole, gdzie odbyły się 
główne uroczystości. Żołnierze z 17 Wielkopolskiej Brygady 
Zmechanizowanej z Międzyrzecza swoją obecnością uświet-
nili rocznicowe obchody. Po uroczystości został zorganizowa-
ny pokaz planszowej gry strategicznej „Powstanie Wielkopol-
skie” przez jej autora Piotra Orzechowskiego z IPN O/Poznań.

Na wszystkich uroczystościach obecni byli przedstawiciele 
władz różnych szczebli, organizacji patriotycznych, społecz-
ności szkolne oraz mieszkańcy. Szczegółowe fotorelacje za-
mieszczone są na stronie Towarzystwa na FB.

~ Aleksandra Ludwiczak
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Pamiętamy o poległych

11 października w ramach cyklu „Zwiedzamy pałace i zam-
ki Wielkopolski” odwiedziliśmy zamek Górków w Szamotu-
łach. We wspaniałej scenerii złotej polskiej jesieni, w miłej 
atmosferze stworzonej przez pracowników i panią przewod-
nik zwiedziliśmy zamek oraz wystawy: „Chwała Pacykowia-
nom”, prezentującą fajansowe figury z Pacykowa oraz wy-
stawę ikon. W oficynie, na wystawie etnograficznej, nasi 
podopieczni wspominali swoje dzieciństwo podczas prezen-
tacji wyposażenia dawnych warsztatów rzemieślniczych oraz 
ludowych strojów szamotulskich. Na zakończenie chętni mo-
gli zobaczyć Basztę Halszki i zapoznać się z historią Szamotuł 
i najbliższej okolicy. Pyszna kawa i smaczne ciasto dopełniły 
mile spędzone chwile w Szamotułach.

13 października delegacja Fundacji wzięła udział w IV 
Marszu Pamięci „Katyń Zachodu” organizowanym w lasach 
palędzko-zakrzewskich miejscu kaźni tysięcy Polaków od 
13.X.1939 do końca 1942 roku. Podczas uroczystości złożyli-
śmy wiązankę i zapaliliśmy znicz na siedmiu grobach znajdu-
jących się w Kwaterze.

25 października w ramach projektu „CUD” odbyły się 
warsztaty „Włosy naszą wizytówką”. W salonie Lafayette 
w Przeźmierowie. Uczestniczki miały możliwość skorzysta-
nia z fachowych rad dotyczących pielęgnacji włosów oraz re-
laksowały się podczas zabiegów pielęgnacyjnych.

28 października, korzystając z oferty GOK SEZAM, nasze 
podopieczne uczestniczyły w koncercie operetkowym w DK 
w Tarnowie Podgórnym. Była to uczta muzyczna, która do-
starczyła nam wspaniałych wrażeń. Wykonawcy Agnieszka 
Sokolnicka – sopran i Voytek Soko-Sokolnicki – tenor, za-
chwycili nas swoimi możliwościami wokalnymi oraz sposo-
bem ich prezentacji. 

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

Aktywny październik
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Początek jesień to dobry czas na 
gry umysłowe. Szachy, bo o nich 
mowa, staramy się rozwijać 

w Gminie Tarnowo Podgórne od kilku lat 
poprzez treningi z dziećmi oraz turnieje. 
Ostatnie zawody szachowe zostały objęte 
Honorowym Patronatem Wójta Tadeusza 
Czajki. Funkcjonalna hala OSiR przy 
ZST ponownie zgromadziła „Lwiątka” 
i „Lwy” przy królewskiej grze. Punktual-
nie o 10.00 ruszyły zegary I rundy II Tur-
nieju Szachowego „Lwiątka na szachow-
nicy”. Ponad 50 szachistek i szachistów 
rywalizowało w 3 grupach o cenne statu-
etki i nagrody. „Lwiątka” zagrały 6 rund 
po 30 min na zawodnika, walcząc także 
o kategorie szachowe. 

W grupie A na podium zobaczyliśmy 
Dawida Bielę, Leona Gonerę i Juliana 
Kłobusa. Najlepszą dziewczynką zosta-
ła Aniela Dolata. Najmłodszy szachista 
– Miłosz Gruźlewski, 5-latek, zdobył 
podczas zawodów swój pierwszy punkt 
i otrzymał nagrodę specjalną. 

W grupie B wśród chłopców najlepszy-
mi byli Franek Nowicki, Bartek Jasiński 

i Wiktor Pytel, a najlepszą wśród dziew-
cząt, zajmując także III miejsce w klasy-
fikacji generalnej – Patrycja Kubacka.

W Turnieju OPEN nie zawiódł fawo-
ryt – Karol Michalski, który zremisował 
3 partie pozostałe pewnie wygrywając. 
Zdobywając 7,5 pkt z 9 zasłużenie ode-
brał tytuł „Lwa na szachownicy”. Podium 
uzupełnili Łukasz Huchwajda i Krzysz-
tof Rozumek. Najlepszą z kobiet zosta-
ła Lena Michalska, a najlepszą juniorką 
Martyna Niemier. Pozostali nagrodzeni 
to Michał Nawrocki (najlepszy junior), 
Radosław Bryła (najlepszy mieszkaniec 
Gminy Tarnowo Podgórne) oraz Walde-
mar Kutzner (nagroda losowana). 

Wydarzenie to zostało współfinanso-
wane przez Gminę Tarnowo Podgórne. 
Ponadto do grona przyjaznych środowi-
sku szachowemu należą restauracje: Es-
tella, Tarnowski Łącznik, Big Mama, The 
Best Italia i Monster Sushi oraz palarnia 
kawy Adam’s Blend, producent herbat 
Belin i Posti, Księgarnia Tarnowo Pod-
górne, gospodarstwo sadownicze Anto-
niego Nowaka, Browar Sady, Winiarnia 

Jankowice, POL-MAK oraz oddział Tar-
nowo Podgórne Banku PKO BP. 

Serdecznie dziękujemy za wsparcie 
wyżej wymienionym, jak również sę-
dziom, rodzicom i organizatorom. Pro-
simy śledzić stronę klubu na FB, gdzie 
umieścimy informacje o kolejnych sza-
chowych wydarzeniach w naszej Gminie 
i okolicy. 27 listopada w Przeźmierowie 
planujemy rozegrać Turniej Adwentowy, 
na który już teraz zapraszamy!

~ Sylwia Gać-Mytych
Dyrektor Turnieju Lwiątka na Szachownicy

Projekt współfinansowany przez Gmi-
nę Tarnowo Podgórne

Lwiątka i Lwy na szachownicy – odsłona druga

Z praktyki dietetyka

Jak przestać jeść słodycze?
Słodycze… Kto ich nie lubi? Czekoladki, batoniki, ciastecz-

ka, drożdżówki i pączki… Czy słodycze odgrywają jakąś 
rolę w naszym żywieniu? Czy musimy z nich rezygnować? 

DLACZEGO SIĘGAMY PO SŁODYCZE?
Człowiek odczuwa wiele emocji, z którymi musi sobie jakoś 

poradzić np. złość, smutek, radość. Czy w Twoim życiu miała 
miejsce jakaś sytuacja, po/w trakcie której sięgnęłaś/eś odrucho-
wo po coś słodkiego? Jestem pewna, że tak! Stres przed ważnym 
egzaminem, awans w pracy, strata kogoś bliskiego. Są to przykła-
dowe sytuacje, w których odczuwamy skrajne emocje. I właśnie 
wtedy do gry wchodzi tzw. głód emocjonalny, który jest przyczy-
ną naszej nagłej chęci na coś słodkiego. 

ZACHOWAJ ZDROWY ROZSĄDEK
Wielu z nas stosuje podejście 100% albo nic – czyli albo wcale 

nie sięgamy po słodycze, albo sięgamy notorycznie – codziennie, 
bądź kilka razy dziennie. Bo przecież dieta to wyrzeczenia i skoro 
nie stosuje jej w 100%, to po co w ogóle to robić? Czy takie podej-
ście jest dobre i ma jakieś uzasadnienie w praktyce? Absolutnie nie! 
Jest najgorszym podejściem z możliwych i może doprowadzić do 
napadów objadania, przeradzających się w najróżniejsze zaburze-
nie odżywania, takie jak bulimia, anoreksja czy ortoreksja.

JAK OGRANICZYĆ SPOŻYCIE SŁODYCZY?
Sprawdź w jakich sytuacjach po nie sięgasz – przeanalizuj 

swoją dobę i plan dnia. Może uda Ci się wychwycić czynniki 
sprzyjające sięganiu po słodycze. Być może jest to nadmiar wol-
nego czasu, dzień przed telewizorem, kawka po pracy, której to-
warzyszy słodka przekąska, ciężki dzień lub zbyt długa przerwa 
między posiłkami.

Nie chomikuj słodyczy w domu – gdy nie kupisz nic słodkiego, 
to automatycznie w momencie przyjścia nagłej zachcianki nie bę-
dziesz mieć jak jej spełnić (bo prawdopodobnie nie będzie chciało 
Ci się jechać do sklepu specjalnie po batonika) i tym samym za-
chcianka minie dzięki czemu nauczysz się panować nad pokusami.

Stosuj zdrowe zamienniki – najzwyczajniej w świecie przy-
zwyczaiłaś/eś się do smaku słodkiego. Postaraj się na początku 
włączyć do swojej diety zamienniki – spróbuj zastąpić słody-
cze np. owocami, batonikami na bazie bakalii bądź domowymi 
zdrowszymi wypiekami.

Przeanalizuj swoją dietę – być może sięgasz po słodycze, bo 
w twojej diecie brakuje jakiś witamin, minerałów lub najzwyczaj-
niej w świecie jest ona zbyt ubogo kaloryczna. 

Zmniejszaj ilość słodyczy w diecie stopniowo – aby zre-
zygnować z jedzenia np. czekolady nie rezygnuj z niej od razu 
w 100% – stopniowo jedz jej mniej.

Napij się – wielu z nas myli głód, zarówno fizjologiczny jak 
i emocjonalny z pragnieniem. 

W diecie powinno być miejsce na wszystko to, co lubisz – na 
słodycze też! Pamiętaj o tym komponując swoją dietę. Najważ-
niejsze to zadbać o podstawy – odpowiednią podaż białka, dobrej 
jakości tłuszczy, węglowodanów oraz dostarczania do organizmu 
niezbędnych makro i mikroskładników. Jeśli wszystkie te ele-
menty się zgadzają, to nie widzę przeciwwskazań do włączenia 
paska czekolady czy małego batonika do swojego menu. Wszyst-
ko w granicach rozsądku!  

~ mgr Aleksandra Kotlarz-Woźniak, dietetyk klinicznykon-
takt@prozdrawiam.pl, www.prozdrawiam.pl
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Psychologia na co dzień 

Triggery, czyli  
WYZWALACZE EMOCJI
Trigger znaczy cyngiel. Cyngiel, za który pociągamy, 

żeby strzelić. Słowo to zadomowiło się w gwarze miej-
skiej, ale ostatnio robi coraz większą karierę w psycho-

logii oraz w medialnej publicystyce. Słyszymy nieraz, że po-
lityk X triggeruje polityka Y. Czyli postępuje w taki sposób, 
żeby spowodować u niego wybuch emocji, który może mu za-
szkodzić w oczach elektoratu. Bywa, że pociąganie z cyngiel, 
czyli triggerowanie stosowane jest świadomie i celowo z za-
miarem osiągnięcia konkretnych korzyści.

W życiu codziennym zdarzają się nam niekontrolowane wy-
buchy emocji, które mogą szkodzić zarówno nam samym, jak 
i innym. Co je wywołuje? Co jest cynglem, triggerem dopro-
wadzającym do wybuchu?

Sięgnijmy po przykład. Klient wpadł w szał w czasie zała-
twiania reklamacji. Nie był to stały sposób jego reagowania. 
Ale w tym konkretnym przypadku okazało się, że był szcze-
gólnie wrażliwy na obszar sprawiedliwości (status, autonomia, 
sprawiedliwość, przynależność, oczekiwania, pewność). Cho-
dziło o słowo musi: musi pan wypełnić zgłoszenie reklamacyj-
ne. W jego subiektywnej interpretacji było to niesprawiedliwe, 
bo to z winy producenta narażony został na kłopot. Wypeł-
nianie zgłoszenia było dla niego dodatkowym obciążeniem. 
Prawdopodobnie, gdyby usłyszał: proszę o wypełnienie zgło-
szenia reklamacyjnego, zareagowałby bardziej racjonalnie.

Po przemyśleniu klient uświadomił sobie, że powinien być 
szczególnie uważny, kiedy padają te słowa, żeby nie dać się 
wyprowadzić z równowagi.

Większość z nas, a szczególnie osoby o typie temperamen-
tu z przewagą pobudzania nad hamowaniem, jest podatna na 
jakiś rodzaj emocjonalnego wyzwalacza. Poznanie go lub 
ich, ułatwia zapanowanie nad niekontrolowanym wybuchem. 
W powyższym przykładzie było to słowo „musi”. Kolejnym 
krokiem powinno być zastosowanie którejś z technik pozwa-
lających na obniżenie poziomu napięcia emocjonalnego. Na 
przykład techniki upuszczania pary lub techniki STOP. Do 
stosowania techniki „upuszczania pary” nieodzowny jest opty-
malny poziom asertywności. Wszyscy wiemy na czym polega 
przysłowiowe „gotowanie żaby”. Na takim stopniowym pod-
grzewaniu wody, w którym nie zauważy ona, że temperatu-
ra przekroczyła już poziom niebezpieczny dla jej życia. Na 
co dzień irytują nas różne drobiazgi, ale z reguły zagryzamy 
zęby i nie reagujemy na nie. W ten sposób suma tych drobia-
zgów wzrasta niespostrzeżenie do poziomu, którego już nie 
jesteśmy w stanie tolerować i wybuchamy, najczęściej w spo-
sób niekontrolowany. Bo poziom stresu okazał się za wysoki. 
W technice „upuszczania pary” chodzi o redukowanie stre-
su na bieżąco. Czyli zastąpienie „zaciskania zębów” aser-
tywnym reagowaniem na każdy kolejny drobiazg, który nas 
irytuje. Niedopuszczeniu do nadmiernego wzrostu napięcia 
emocjonalnego, poziomu stresu.

Upuszczanie pary polega na głośnym opisaniu swoich 
emocji. Na przykład. Jesteśmy w restauracji, a przy sąsiednim 
stoliku siedzi bardzo głośne towarzystwo używające wulgary-
zmów. Irytuje mnie to. Nie czekamy, aż nasza irytacja przej-
mie kontrolę nad nami. Mówimy od razu: proszę o nieużywa-
nie wulgarnych zwrotów w miejscu publicznym, przeszkadza 
mi to. Bardzo ważne, żeby nie dostosować się do słowni-
ka rozmówców. Wypowiedź typu: „przestań przeklinać, głupi 
gnoju” nie uspokoiłaby ani nas, ani dyskutantów. Gorzej, taka 
wypowiedź może się nam przytrafić, jeśli w porę nie upuści-
my pary. Będzie ona skutkiem zawężenia pola świadomości, 
wywołanego silnym stresem. 

Wtedy tak naprawdę nie jesteśmy sobą. Zawężenie pola 
świadomości skutkuje nieadekwatną oceną tego, co się 
dzieje, jak również tego, jakie mamy opcje do wyboru. Na-
sza reakcja prawdopodobnie będzie pierwszą (odruchową), 
jaka się nam nasunie. Po fakcie, gdy emocje opadną, zauwa-
żymy, jak nieadekwatne do sytuacji było nasze zachowanie.

Jeżeli technika upuszczania pary nie działa, należy zastoso-
wać technikę STOP, która polega na wyjściu/wycofaniu się ze 
stresującej sytuacji. W podanym przykładzie byłaby to zmiana 
stolika albo nawet zmiana restauracji. Pamiętajmy przy tym, 
że hormon stresu, kortyzol, potrzebuje około 20 minut, żeby 
się unormować. Dajmy sobie czas na uspokojenie.

Triggery, choć uciążliwe, są nieodłączną częścią ulecza-
nia się po traumie. Bo na ich działanie w sposób szczególny 
narażone są osoby po przebytej traumie. Ich pojawianie się 
świadczy o tym, że nasz system obronny działa. Warto prze-
analizować co doprowadza nas do niekontrolowanego wybu-
chu emocji. Pomoże to uniknąć powielenia błędnego schematu 
z przeszłości oraz rozróżniania przeszłości od teraźniejszości.

Kiedy docieramy do naszych wyzwalaczy, uświadamiamy 
sobie jak bardzo jesteśmy podatni na błędne odczytywanie 
intencji ludzi. Stajemy się bardziej skuteczni w regulowaniu 
swoich emocji. Początek formularza

~ 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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Jest to komiksowa prezentacja kultowego programu ka-
baretowego dla dzieci i młodzieży z udziałem Bohdana 
Smolenia. „6 dni z życia kolonisty” swoją premierę miało 

w 1985 r. Autorem tekstu i reżyserem programu był Krzysz-
tof Deszczyński, a występowali w nim Jacek Baszkiewicz, 
Krzysztof Deszczyński i Bohdan Smoleń. Popularne teksty 
kabaretu żyły w wielu polskich domach długo po „zdarciu” 
się kaset magnetofonowych. Do dzisiaj dźwiękowe nagranie 
kabaretu cieszy się ogromną popularnością. Nigdy natomiast 
nie powstało nagranie wideo tego materiału, m.in. z przyczyn 
zakazu pracy dla Bohdana Smolenia. W odpowiedzi na głosy 
fanów sprzed 40 lat kabaretowe postacie ożyły w komiksie – 
„6 dni z życia kolonisty”. Jednym z jego realizatorów jest Max 
Skorwider – jeden z najwybitniejszych rysowników, uznany 
w kraju i za granicą. Natomiast pomysłodawcą jest Krzysztof 
Deszczyński – autor tekstów kabaretowych, twórca wielu wi-
dowisk rozrywkowych, aktor, lalkarz i reżyser. Deszczyński 
razem z Krzysztofem Jaślarem i Zbigniewem Górnym stwo-
rzyli w latach 1984-1987 cykl widowisk muzyczno-teatral-
nych wystawianych w całym kraju, adresowanych do dzieci 
i młodzieży pt. „Dziecko potrafi”. Niejeden dzisiejszy czter-
dziestokilkulatek z sentymentem wspomina widowisko „Pali 
się”, prezentowane w poznańskiej Arenie. Teraz mamy okazję, 
blisko 40 lat od premiery, wziąć w ręce wizualizację przedsta-
wienia – komiks narysowany przez Skorwidera. Publikacja ta 
może być unikatową pamiątką z dzieciństwa. Oprócz całego 

scenariusza programu znajdziemy tu również materiały archi-
walne: plakaty, zdjęcia, druki oraz notatki autora. Do książki 
dołączona jest płyta CD z dźwiękową rejestracją programu. 

Komiks został wydany przez Wydawnictwo Miejskie Po-
snania w limitowanym nakładzie 800 sztuk. Część publikacji 
trafiła do bibliotek w powiecie poznańskim, między innymi 
również do Biblioteki w Tarnowie Podgórnym. Zapraszamy 
serdecznie do wypożyczania komiksu „6 dni z życia koloni-
sty” i do sentymentalnych wspomnień z dzieciństwa. 

~ A.N.

6 Dni z życia kolonisty

Zapracowane aniołki, rodzina siadająca do wigilijnej 
wieczerzy i odwiedziny wiliarzy (dawnych kolędni-
ków) zwiastujące pomyślność domostwu, które najle-

piej ich ugości... Wszystko to na scenie Centrum Kultury Prze-
źmierowo w wykonaniu Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca 
Ludowego Modraki. W ubiegłym roku w świąteczny nastrój 
w GOK SEZAM, wprowadzała nas Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta Gminy Tarnowo Podgórne, tym razem będzie to kolejna 
z najliczniejszych grup naszego ośrodka kultury.

Koncerty kolorowych i utalentowanych Modraków, za każ-
dym razem wprowadzają nas nie tylko w cudowny nastrój, ale 
także pozwalają odkryć tradycje nie zawsze wszystkim zna-
ne. Tym razem w trakcie występu będziemy mieli okazję zo-
baczyć kozę wielkopolską będącą symbolem płodności i do-
statku. Pojawi się też motyw diabła i śmierć będące próbą 
oswojenia tego, co obce i wrogie. Skoro Święta, to na scenie 
zobaczymy także: dziada, Heroda, królów, pasterzy, żołnierzy 
i anioła. A jeśli ktokolwiek będzie się zastanawiał nad tym, 
kto, co i dlaczego występuje w tej opowieści, Modraki po-
spieszą z wyjaśnieniem, wplatając w swój występ ciekawostki 
związane z wierzeniami ludowymi. 

14.12 godz. 17.30 oraz 17.12 godz. 16.00 „Wiliorze, hero-
dy, gwiazdory – wspomnienie przeszłości” – koncert DZPiTL 
Modraki. Obowiązują bezpłatne wejściówki do odbioru w ka-

Modraki na święta

sach: Biuro GOK SEZAM (ul. Poznańska 96, Tarnowo Pod-
górne) czynne od pon. do pt. w godz. 9-15; DK w Tarnowie 
Podgórnym od pon. do pt. w godz. 16-20; CK Przeźmierowo 
od pon. do pt. w godz. 16-20
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W tym grudniowym czasie, pełnym przygotowań do Gwiazdki, proponu-
jemy dzieciom świąteczną podróż do krainy marzeń i wyobraźni w to-
warzystwie trzech zabawnych Mikołajów. Kraina ta powstaje na oczach 

dzieci jako efekt teatralnej zabawy kolorami i dźwiękami. A to wszystko podczas au-
torskiego przedstawienia „Świąteczne pudełko” Studia Teatralnego BLUM dla wi-
dzów najmłodszych w wieku 1,5 do ok. 8 lat.

Tytułowe „Pudełko” to zamknięta niedostępna przestrzeń, która prowokuje i budzi 
ciekawość. Jest jak pełen niespodzianek prezent, który chcielibyśmy jak najszybciej 
rozpakować.

Jednak w największym opakowaniu mieści się mniejsze, a w nim kolejne i kolej-
ne i kolejne. Każde zaskakuje nas innym kolorem, fakturą i dźwiękiem. Każde daje 
pretekst do nowego działania. 

Jak potoczy się zabawa wokół „choinki”, pod którą Mikołaje znajdują kolejne trzy 
maleńkie pudełeczka? Zapraszamy na spektakl! ~ Magdalena Woźniak

Pełen werwy, nowych pomysłów i oczywiście nieustan-
nie żądny wyzwań. Taki jest zespół teatralny Senioritki, 
który po raz kolejny udowodni, że dla nich nie ma tema-

tów tabu. Swój najnowszy spektakl zespół zatytułował „Elik-
sir starości”. 

W dzisiejszych czasach wszyscy robimy co możemy, aby 
jak najdłużej być pięknym, młodym i bogatym. Skąd więc po-
mysł na eliksir starości? Komu posłuży i kto dostanie parę se-
tek lat więcej? Tego nie zdradzimy. Możemy uchylić rąbka ta-
jemnicy, że sztuka będzie królewska. Nasze seniorki wcielą się 
w Króla, Królową, Księżniczkę, tajemniczego i zaskakujące-
go Księcia, ich sługi i Czarownice. W takich rolach nasze pa-
nie jeszcze nie występowały! Autorem „Eliksiru” jest Liliana 
Bardijewska. Scenografią zajęła się Olga Ryl-Krystianowska, 
a muzyką Michał Wereda. Nad zespołem czuwa oczywiście, 
niezastąpiona Mariola Ryl-Krystianowska. Wszystkich wier-

Spektakle w ramach Małej Sceny Sezamu bawią, ale i uczą. Podczas najbliż-
szego spotkania porozmawiamy o ekologii. „Śmieciaki ratują świat” to tytuł 
przedstawienia dla najmłodszych, który wystawi Teatr Tak. Dotkną oni tak 

ważnego i jakże aktualnego tematu dotyczącego nieciekawej sytuacji naszej planety. 
Akcja dzieje się w niedalekiej przyszłości, w której na świecie żyją już tylko tytu-
łowe Śmieciaki. Od nich dzieci dowiadują się, jak świat wyglądał kiedyś, dlaczego 
wszystko się zepsuło i co zrobić, żeby to naprawić. Razem z dziećmi aktorzy przy-
gotują paradę pełną ekologicznych hasełek, które wspólnie skandując szybko zapa-
miętują. Śmieciaki stosują w praktyce pojęcie recyklingu i segregacji śmieci według 
najnowszych zasad. Podpowiadają dzieciom jak swoją postawą i działaniem mogą 
być ekobohaterami, bo przecież Ziemia potrzebuje ratunku każdego dnia. Całość 
podszyta przebojowymi piosenkami i dowcipem. W trakcie spektaklu przemycone 
zostaną również elementy języka angielskiego. 

Prezenty Mikołajów

Senioritki o starości

nych fanów Senioritek zapraszamy na premierę, która odbę-
dzie się już w listopadzie.

~ emem
24.11. (czwartek) godz. 18 „Eliksir starości”– premiera ze-

społu teatralnego Senioritki. Obowiązują bezpłatne wejściów-
ki do odbioru 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. 

Ekologia na wesoło

4.12 g.12.30 Mała Scena Sezamu: „Świąteczne pudełko” – Studio Teatralne Blum, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym, bi-
lety w cenie 14 zł 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.

20.11 godz. 12.30 Mała Scena Sezamu: „Śmieciaki ratują świat” – Teatr TAK, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety 
w cenie 14 zł do kupienia na www.biletyna.pl oraz w kasach: Biuro 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; CK Przeźmierowo od pon. do pt. w godz. 16-20.
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Dla dorosłych
18.11 (piątek) godz. 19 „Johnny”
Oparta na prawdziwej historii, opo-

wieść o miłości do świata i drugiego 
człowieka oraz o tym, że każdy zasłu-
guje na drugą szansę. Gdy Patryk do-
staje ją od ks. Jana Kaczkowskiego, nie 
podejrzewa nawet, jak odmieni to jego 
życie. Wzruszająca opowieść o przyjaź-
ni, o walce o człowieka. Ja już film wi-
działam i serdecznie polecam. Poruszyła 
mnie szczególnie rola Ogrodnika, który 
wcielił się w postać Kaczkowskiego, 
te same gesty, chód, sposób mówienia. 
Do tego rewelacyjna muzyka stworzo-
na przez Dawida Podsiadło, który jest 
współproducentem filmu. Obraz otrzy-
mał 4 nagrody m. in. Złotego Lwa 2022 
– Nagroda publiczności. 

25.11 (piątek) godz. 19 „Bejbis” reż. 
Andrzej Saramonowicz. Komedia.

Ada i Mikołaj od kilkunastu lat są 
szczęśliwym małżeństwem. Uprawiają 
seks częściej niż się kłócą, są rodzicami 
nad wiek rozgarniętej i czasami bezczel-
nej piętnastolatki, mają grono bardziej 
lub mniej wiernych przyjaciół. Słowem, 
polska klasa średnia w średnim wieku. 
Tą, z trudem budowaną i utrzymywa-
ną, szczęśliwą konstrukcją poważnie za-
chwieje nowy członek rodziny. Na sku-
tek wydarzeń pewnej mocno zakrapianej 
imprezowej nocy, na świat przyjdzie Ja-
nek, cudowny, ale zupełnie nieplanowa-
ny dar od losu (czyli wpadka). Przyja-
ciele pukają się w czoła: „1 dziecko + 1 
dziecko = 11 dzieci, a nie 2” – mówią. 
Córka jest zaniepokojona pojawieniem 
się konkurencji, ale Ada i Mikołaj w po-
cie czoła starają się ogarniać zupełnie 
nową rodzinną rzeczywistość. Nieprze-
spane noce, wszechobecne pieluchy, 
brak seksu, coraz częstsze kłótnie. Nie 
tak miało być. Synka, oczywiście, ko-
chają, ale między nimi zaczyna dziać się 
coraz gorzej. Ada jest wściekła na cały 
świat, a Mikołaj zaczyna rozglądać się 
za innymi. Jak w tej sytuacji odnaleźć 
radość życia, uratować miłość i zacho-
wać chociaż drobny margines wolności? 
Łatwo nie będzie, ale może być napraw-
dę zabawnie.

2.12 (piątek) godz. 19 „Listy do 
M.5”

„Listy do M.” 
powracają z 5. 
częścią wigilijnej 
opowieści. W ko-
lejnej odsłonie 
zobaczymy świą-
teczne perypetie 
ulubionych bo-
haterów. Z czym 
zmierzą się tym 
razem? Melowi 
jak zwykle nic nie wychodzi. Zbieg oko-
liczności sprawia, że staje się bohaterem 
mimo woli, a jego nie zawsze kryształo-
wy charakter znowu zostaje wystawio-
ny na próbę. Wojciech, który nie czuje 
wszechobecnej radosnej atmosfery, spo-
tyka na swojej drodze kogoś, kto zmie-
nia jego świąteczne plany. Z kolei Karina 
i Szczepan uwikłają się w walkę o spa-
dek, który może poróżnić nawet naj-
bliższych. Przekonają się czy z rodziną 
rzeczywiście dobrze wychodzi się tylko 
na zdjęciach. To oczywiście nie wszyst-
ko! W tej części pojawią się też nowi 
bohaterowie i ich zaskakujące historie. 
„Listy do M. 5” skupią się na uniwer-
salnych wartościach, takich jak miłość, 
bliskość czy życzliwość, które obecnie 
są najistotniejsze.

9.12 (piątek) godz. 19 „Na pełny 
etat” 

Marie (Lau-
re Calamy) do-
kłada wszelkich 
starań, by pogo-
dzić wychowa-
nie dwójki dzieci 
z pracą w jednym 
z luksusowych 
paryskich hote-
li. Nie jest to ła-
twe, zwłaszcza 
że mieszka poza miastem, a codzienne 
dojazdy zajmują jej sporo czasu w i tak 
napiętym już grafiku. Kiedy wreszcie 
otwiera się przed nią szansa zawodowe-
go awansu, jak na złość wybucha ogól-
nokrajowy strajk. System transportu pu-
blicznego, od którego uzależniona jest 
bohaterka, zostaje całkowicie sparali-
żowany. Zdezorientowani ludzie tłoczą 
się na peronach i przystankach, coraz 
bardziej zniecierpliwieni całą sytuacją. 
Mimo tych przeszkód kobieta jest zde-
terminowana, by dotrzeć na rozmowę 

kwalifikacyjną. Zdaje sobie sprawę, że 
ta szansa może się nie powtórzyć.

Dla dzieci:
27.11 (niedziela) godz. 15:00 „Miś 

Bamse na wulkanie” 

Bamse i jego przyjaciele dowiadu-
ją się, że ich przyjaciel biolog zniknął 
podczas wyprawy badawczej. To staje 
się początkiem misji ratunkowej, która 
prowadzi bohaterów filmu przez szereg 
niebezpieczeństw. Po drodze napotkają 
stado głodnych wilków, samolubnych 
złoczyńców i groźne erupcje wulkanów.

11.12 (niedziela) godz. 15:00 „Bella 
i Sebastian: Nowe pokolenie”

Wielki powrót familijnej serii o przy-
jaźni psa i dziecka – Belli i Sebastiana. 
Dziesięcioletni chłopiec niechętnie spę-
dza wakacje w górach u babci i cioci. 
Jego głównym obowiązkiem jest pomoc 
w owczarni, ale takie zadanie mało eks-
cytuje chłopca wychowanego w dużym 
mieście. Kiedy jednak poznaje suczkę 
Bellę, wielkiego, puchatego psa paster-
skiego, postanawia uratować ją z rąk 
podłego właściciela. Sebastian jest go-
tów zrobić wszystko, aby ochronić swo-
ją psią przyjaciółkę, dzięki czemu prze-
żyje najbardziej szalone lato w swoim 
życiu.

Bilety do kupienia na www.bilety-
na.pl, pół godziny przed seansem oraz 
w kasach: Biuro GOK SEZAM (ul. Po-
znańska 96, Tarnowo Podgórne) czyn-
ne 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.

KINO SEZAMU ZAPRASZA NA SEANSE
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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

AF
ISZ

24/11
„Eliksir starości” - premiera zespołu 
teatralnego Senioritki
Obowiązują bezpłatne wejściówki

CZWARTEK
GODZ. 18:00

CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO

26/11
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO

SOBOTA
GODZ. 17:00

„Moje szczęśliwe miejsce na ziemi” - sztuka 
teatralna Tarnowskiego Stowarzyszenia Osób 
Niepełnosprawnych TARSON
Obowiązują bezpłatne wejściówki, 
dostępne od 14 listopada
*Projekt realizowany we współpracy z GOK SEZAM 
i współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

27/11
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO

NIEDZIELA
GODZ. 15:00

KINO SEZAMU dla dzieci 
„Miś Bamse na wulkanie”
Bilety: 14 zł

19/11
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

SOBOTA
GODZ. 18:00

Jazzowa Scena Sezamu:
Marcin Wasilewski Trio
Bilety: 49 zł

20/11
DOM KULTURY W TARNOWIE PODGÓRNYM

NIEDZIELA
GODZ. 12:30

25/11
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

PIĄTEK
GODZ. 19:00

KINO SEZAMU: „Bejbis”
Bilety: 18 zł

Mała Scena Sezamu: 
„Śmieciaki ratują świat” - Teatr TAK
Bilety: 14 zł

23/11
11:20-11:50 DK TARNOWO PODGÓRNE

ŚRODA

Kulturka: „Nadęta Europa” - koncert 
dla dzieci
Wstęp wolny

ostatnie bilety!

18/11
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

PIĄTEK
GODZ. 19:00

KINO SEZAMU: „Johnny”
Bilety: 18 zł

28/11
12:10-12:40 CK PRZEŹMIEROWO

PONIEDZIAŁEK

Kulturka: „O, Choinko” - koncert 
dla dzieci
Wstęp wolny

2/12
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

PIĄTEK
GODZ. 19:00

KINO SEZAMU: „ Listy do M. 5”
Bilety: 18 zł,
dostępne od 14 listopada

3/12
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

SOBOTA
GODZ. 18:00

BLusowo ciąg dalszy:
Koncert Ani Rusowicz
Bilety: 25 zł

4/12
DOM KULTURY W TARNOWIE PODGÓRNYM

NIEDZIELA
GODZ. 12:30

Mała Scena Sezamu: 
„Świąteczne pudełko” - BLUM
Bilety: 14 zł

9/12
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

PIĄTEK
GODZ. 19:00

KINO SEZAMU: „Na pełny etat”
Bilety: 18 zł,
dostępne od 14 listopada

10/12
DOM KULTURY W TARNOWIE PODGÓRNYM

SOBOTA
GODZ. 10:00

Przegląd Wokalny „Rozśpiewana Gmina”
Wstęp wolny

11/12
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO

NIEDZIELA
GODZ. 15:00

KINO SEZAMU dla dzieci 
„Bella i Sebastian: Nowe pokolenie”
Bilety: 14 zł,
dostępne od 14 listopada

14/12
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO
GODZ. 17:30

„Wiliorze, herody, gwiazdory 
- wspomnienie przeszłości” 
- koncert DZPiTL Modraki

Obowiązują bezpłatne wejściówki,
dostępne od 14 listopada

17/12
GODZ. 16:00
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Sztuka teatralna „Moje szczęśliwe miejsce na ziemi” to 
najnowszy projekt stowarzyszenia TARSON! Chcemy 
wychodzić poza dotychczasowe działania. Z entuzja-

zmem, choć i z pewnym onieśmieleniem wkraczamy na deski 
sceny. 

Do udziału w realizacji zaprosiliśmy również członków 
stowarzyszenia ROKTAR. Ta artystyczna przygoda groma-
dzi podopiecznych dwóch stowarzyszeń – kilkunastu aktorów 
w wieku od 6 do 40 lat. Próby prowadzone są pod okiem in-
struktorów teatralnych – Izabeli Buksy i Macieja Woźniaka. 
Premiera sztuki odbędzie się 26 listopada na scenie Centrum 

Kultury w Prze-
źmierowie.

Przedstawienie 
„Moje szczęśliwe 
miejsce na ziemi” 
próbuje odpowie-
dzieć na pytanie, 
jak i gdzie zna-
leźć szczęście. 
Czy ważny jest 
punkt geograficz-
ny, czy okolicz-
ności, a może lu-
dzie, którzy mnie 
otaczają? Projekt 
jest prowadzo-
ny we współpra-
cy z Gminnym 
Ośrodkiem Kultu-
ry SEZAM w Tar-

Wiosną mieliśmy okazję usły-
szeć, jak śpiewają przed-
szkolaki naszej Gminy. Tym 

razem zapraszamy dzieci szkolne, mło-
dzież i dorosłych do udziału w Przeglą-
dzie Wokalnym „Rozśpiewana Gmina”.

Zgłaszać się mogą uczniowie, ale 
również starsi, zarówno indywidualnie, 
jak i zespołowo. Uczestnicy indywidu-

alni wykonują jedną piosenkę (mile wi-
dziane utwory w języku polskim), nato-
miast zespoły – jeden lub dwa utwory. 
Wszyscy wykonawcy otrzymają dyplo-
my uczestnictwa oraz upominki, a nie-
którzy wyróżnienia, dzięki którym będą 
mogli wziąć udział w warsztatach wo-
kalnych z jurorem. A tym roku będzie 
nim Julia Stolpe – wokalistka, trener 
wokalny, półfinalistka 12. edycji The 
Voice of Poland 2021 w drużynie Sylwii 
Grzeszczak. 

Zgłoszenie wraz z podkładem nale-
ży dostarczyć drogą mailową na ad-
res: zgloszenia@goksezam.pl lub do-
starczyć do sekretariatu GOK SEZAM, 
Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 96 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
1 grudnia (pon.-pt. w godz. 8-15). Do-
kumenty nadesłane po tym terminie nie 
będą rozpatrywane. Szczegółowy regu-
lamin oraz karta zgłoszenia dostępne na 

Wkraczamy na deski sceny

nowie Podgórnym i współfinansowany przez gminę Tarnowo 
Podgórne.

Zapraszamy na premierę 26 listopada o godzinie 17 do CK 
Przeźmierowo. Bezpłatne wejściówki do odbioru od 14 listo-
pada w Centrum Kultury w Przeźmierowie i GOK SEZAM 
w Tarnowie Podgórnym oraz u organizatorów – Stowarzysze-
nie TARSON. ~ Kazimierz Szulc

Stowarzyszenie TARSON
26.11 godz. 17 „Moje szczęśliwe miejsce na ziemi” - sztuka 

teatralna Tarnowskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnospraw-
nych TARSON, Centrum Kultury Przeźmierowo. Obowiązują 
bezpłatne wejściówki, dostępne od 14 listopada.

Przegląd wokalny

stronie www.goksezam.pl, w zakładce 
regulaminy.

Zachęcamy do udziału wszystkich, 
którym w sercu gra muzyka. Pokażmy, 
jak bardzo nasza Gmina jest rozśpiewa-
na! 

~ Magdalena Woźniak
10 grudnia 2022 (sobota) godz. 10, 

Przegląd Wokalny „Rozśpiewana Gmi-
na”, Dom Kultury w Tarnowie Podgór-
nym.
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Jest nazywana „zakręconą hipiską” czy „najbarwniejszym 
dzieckiem-kwiatem ostatnich lat”; uważa, że mogłaby 
mieszkać na stałe w San Francisco. Idzie jednak własną 

drogą – raz wydaje się natchniona, innym razem twardo stą-
pająca po ziemi, zawsze mówi wprost. Koncert tegorocznej 
gwiazdy Festiwalu BLusowo w Lusowie został odwołany 
z powodu złej pogody. Na szczęście usłyszymy ją w Centrum 
Kultury Przeźmierowo.

Ania Rusowicz urodziła się w rodzinie o tradycjach muzycz-
nych, jest córką Ady Rusowicz i Wojciecha Kordy (wł. Woj-
ciecha Kędziory), znanych przed laty big bitowców. Gdy mia-
ła siedem lat, jej matka zginęła w wypadku samochodowym 
pod Poznaniem. Wtedy jej ojciec zamieszkał z 13-letnim sy-
nem Bartłomiejem (ur. 1977), a Annę wychowywali Krystyna, 
siostra matki, i Adolf Gryniczowie. Dorastała w Dzierzgoniu, 
a potem w Bydgoszczy. W dorosłym życiu przyjęła nazwisko 
matki, rezygnując z nazwiska Kędziora po ojcu. Po ukończe-
niu IX Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy, studiowa-
ła m. in. farmację (której nie ukończyła) i psychologię (którą 
ukończyła w 2011). Jak sama przyznaje w wywiadach, śmierć 
matki miała na nią ogromny wpływ i dopiero psychoterapia 
i ukończone studia psychologiczne przyniosły jej ulgę. 

Zanim rozpoczęła solową karierę, w latach 2005-2007 śpie-
wała w zespole Dezire, z którym nagrała album „Pięć sma-
ków”. Miała jeszcze zespół IKA, ale prawdziwe granie za-
częło się dla niej od solowego występu na festiwalu w Opolu 
w 2011 r. Wykonała tam piosenki swojej matki, Ady Ruso-
wicz. Kilka miesięcy później ukazała się płyta „Mój big-bit”, 
na której znalazły się pół na pół autorskie piosenki i przeróbki 
utworów śpiewanych przez Adę Rusowicz w latach 60. i 70. 
Wtedy, na początku solowej kariery Ani Rusowicz, jej podo-
bieństwo do matki było uderzające. Nie chodzi tylko o głos, 
który dostała razem z genami. Młoda wokalistka świadomie 
ubierała się i malowała podobnie, nawet jej ruch sceniczny do 
złudzenia przypominał to, co robiła na scenie Ada Rusowicz.

W 2013 r. ukazał się drugi album Ani Rusowicz – tym razem 
zawierający wyłącznie premierowe piosenki. Jego producen-
tem był Piotr „Emade” Waglewski, kochający stare brzmienia, 
ale z trochę innej bajki niż bigbit. Rzeczywiście, płyta Ruso-
wicz okazała się ostrzejsza od debiutu. Bardziej psychodelicz-

Ania Rusowicz – gwiazda BLusowa  
w Przeźmierowie

na i bluesowa, ale wciąż zorientowana na lata 60., częściowo 
70. – słychać to było zwłaszcza w śpiewie wokalistki. 

W 2014 r. wzięła udział w nagraniach płyty „Panny wyklę-
te – wygnane vol. 1” – zaśpiewała w utworze „Pieśń Wikto-
rii”. Rok później na kolejny album z serii wszedł jej utwór 
„Będziemy Polską”. Oprócz tego, gościnnie śpiewała m .in. 
w utworach L.U.C.-a, Kielicha (gitarzysty Lady Pank), Pro-
jektu Warszawiak.

Hołd dla rock’n’rolla składa Rusowicz również na wydanym 
w 2019 r. krążku „Przebudzenie”. Tych dwanaście energetycz-
nych, funkowych piosenek, silnie inspirowanych podróżą ar-
tystki do kolebki muzyki rozrywkowej – Nowego Orleanu. 
Wyrazem tego są tu bogate partie instrumentów dętych, wy-
wołujące niekiedy, jak sugeruje Rusowicz, dalekie wspomnie-
nie muzyki Louisa Armstronga. Warstwa tekstowa tłumi jed-
nak ognisty charakter urokliwych aranżacji. – „Przebudzenie” 
nawołuje do tego, żeby wreszcie ocknąć się z idealizowania 
współczesnego świata. (...) Za parę lat może nam zabraknąć 
czystej wody, a ocieplenie klimatu, czego już doświadczamy 
na własnej skórze, mieszkając w Polsce, będzie niosło za sobą 
konsekwencje – zauważa wokalistka.

3 grudnia 2022, godz. 18 BLusowo ciąg dalszy: Ania Ruso-
wicz – koncert, Centrum Kultury Przeźmierowo, bilety (ostat-
nie sztuki!) w cenie 25 zł do kupienia na www.biletyna.pl, pół 
godziny przed koncertem oraz w kasach: Biuro 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; CK Przeźmierowo od pon. do pt. w godz. 16-20.

Koncerty dla najmłodszych 

W listopadzie kolejne w tym roku koncerty dla 
przedszkolaków w ramach projektu realizo-
wanego z poznańską Kulturką. Dla dzieci 

w wieku przedszkolnym z Gminy Tarnowo Podgórne 
zamówiliśmy w tym sezonie cykl dziesięciu koncertów 
organizowanych przez Kolektyw KULTURKA. Reali-
zowane są w ośmiu placówkach przedszkolnych: Mali 
Odkrywcy w Baranowie, Malowane Słonie w Bara-
nowie, Leśne Skrzaty w Przeźmierowie, Na Zielonym 
Wzgórzu w Lusówku, Chatka Misia Uszatka w Luso-
wie oraz Pod Wesołą Chmurką w Tarnowie Podgórnym. 
Oprócz tego po jednym koncercie w Domu Kultury 

w Tarnowie Podgórnym i Centrum Kultury w Przeźmierowie. 
Warto podkreślić, że koncerty w domach kultury mają charak-

ter otwarty i istnieje możliwość wzięcia w nich udzia-
łu przez dzieci nie uczęszczające do współpracujących 
przedszkoli. Wystarczy minimum dzień wcześniej po-
wiadomić GOK SEZAM i zapisać dziecko z opiekunem 
na listę widzów. Zapraszamy!  ~ NEJ

Kulturka: „Nadęta Europa” – koncert dla dzieci:
14.11 (poniedziałek) godz. 12.10, CK Przeźmierowo, 
23.11 (środa), godz. 11.20 DK w Tarnowie Podg.

Kulturka: „O, Choinko” – koncert dla dzieci: 
28.11 (poniedziałek) godz. 12.10, CK Przeźmierowo,
23.12 (środa) godz. 11.20 DK w Tarnowie Podg.
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Kolejna edycja konkursu na kartkę świąteczną przed 
nami. To już ostatni moment, by wysłać zgłoszenie. 

GOK SEZAM zaprasza dzieci w wieku przed-
szkolnym i szkolnym do konkursu plastycznego na najpięk-
niejszą kartkę bożonarodzeniową. Nagrodą główną będzie 
wydrukowanie pracy w formie kartki świątecznej. Organi-
zatorzy przewidują nagrody rzeczowe – upominki oraz pre-
zentację wybranych prac na wystawie w Galerii Rotunda (ul. 
Ogrodowa 14). Każdy uczestnik może zgłosić jedną samo-
dzielnie wykonaną pracę w formacie A3, A4 lub A5. Powin-
na być wykonana w jednej z następujących technik: rysunek 
(kredki, pisaki, ołówek), malarstwo (akwarela, akryl, plaka-
tówka), kolaż (tylko z papieru). Niedozwolone są kompu-
terowe projekty graficzne, a także plagiat. Podpisane imie-
niem i nazwiskiem oraz wiekiem uczestnika prace, należy 
składać do 22 listopada w jednym z trzech miejsc: biurze 
GOK SEZAM w Tarnowie Podgórnych w godzinach od 8.00 
do 15.00, CK Przeźmierowo ul. Ogrodowa 13A (recepcja) 
w godzinach od 16.00 do 20.00 lub DK Tarnowo Podgórne 
ul. Ogrodowa 14 w godzinach od 16.00 do 20.00. Prace kon-
kursowe dostarczone po terminie lub niespełniające wyma-
gań, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej. Kar-
ta zgłoszeniowa oraz szczegółowy regulamin znajduje się na 
stronie www.goksezam.pl w zakładce „regulaminy”.

Podtrzymujmy wspólnie tę piękną tradycję kartek świą-
tecznych. W dobie cyfryzacji, wysyłania wszystkiego za po-
mocą krótkich wiadomości tekstowych, jest to jeden z nie-

Konkurs na kartkę świąteczną

wielu bardzo osobistych gestów, który według nas powinien 
przetrwać, w pędzącym ku digitalizacji, świecie. 

~ JJPMW

Mikołajki to wyczekiwane przez 
dzieci święto. 6 grudnia poja-
wia się przedsmak świątecz-

nej gorączki – pisanie listów do Mikoła-
ja, myślenie o prezentach.. Zaczyna się 
odliczanie do świąt Bożego Narodzenia. 
Chcąc umilić dzieciom to radosne wy-
czekiwanie, 4 grudnia w Pałacu Janko-
wice zaplanowaliśmy świąteczno-miko-
łajkowy dzień. W pałacowych wnętrzach 
nie może zatem zabraknąć akcentu de-
korowania pierników. O 13.00 w naszej 
pracowni, czyli Manufakturze Piernika, 
odbędą się warsztaty dekorowania świą-
tecznych ciastek. Dekorowanie pierni-
ków jest piękną tradycją, pozwala two-
rzyć niepowtarzalną atmosferę i piękne 
kreacje, które można zawiesić na cho-
ince, podarować komuś bliskiemu lub 
po prostu… zjeść. Każdy piernik bę-
dzie unikalny, nie zabraknie też słod-
kich wrażeń i świątecznej muzyki w tle. 
Pięknie ozdobione pierniki zapakujemy 
oraz dołączymy do niego bilecik, który 
dopełni całości, tworząc miły drobiazg, 

Manufaktura Piernika i nie tylko...
wywołujący ciepły uśmiech i same pozytywne skojarzenia. Po udekorowaniu pierni-
ków, uczestnicy warsztatów będą mieli okazję zapozować do zdjęć na naszej świą-
tecznej ściance, dlatego mile widziane są wszelkie mikołajkowe lub świąteczne ak-
centy i ubrania. Całe wydarzenie potrwa od godz. 13.00 do 14.30. Na warsztaty 
zapraszamy dzieci w wieku od 7-12 lat. 

Od godz.14.30 do 15.30 w Małym Kinie Społecznościowym w Pałacu Jankowice 
odbędzie się, emisja filmu pt. Nowe Przygody-Dzieci z Bullerbyn (dzieci 6+) 

Na oba wydarzenia obowiązują zapisy telefoniczne. Rezerwacja telefoniczna bez-
płatnych wejściówek na oba wydarzenia od 28 listopada. ~ A. S-F
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Okres świąt to podobno czas ma-
giczny, czas pełen uroku i przy-
jaznych chwil. Lecz gdy życie 

toczy się tak szybko, a magia działa 
teraz głównie w handlu, coraz trud-
niej doświadczyć wyjątkowości tych 
przedświątecznych dni. W oczekiwa-
niu na święta i wyjątkowy dzień, któ-
ry ma dodać refleksji całemu naszemu 
życiu oraz dopełnić tę chwilę, by sku-
pić się tylko i wyłącznie na tym co wy-
jątkowe i prawdziwe, zatrzymajmy się 
na moment i przypomnijmy sobie, o co 
w tym wszystkim chodzi. Poczujcie ma-
gię świąt ukrytą np. w pięknej świątecz-
nej poezji znanych polskich poetów. 
Pozwólcie sobie na chwilę relaksu i mo-
ment wytchnienia. Pozwólcie sobie na 
bycie tu i teraz. Bycie razem z nami, 
razem z muzyką i poezją. Zapraszamy 
zatem serdecznie 18 grudnia o godz. 
13.00, na kolejną odsłonę AtmoSFE-
RY Poezji w Pałacu Jankowice. W ele-
gancki i zarazem świąteczny klimat 
wprowadzi nas Paulina Gałązka. Aktor-
ka teatralna, filmowa i serialowa, która 
przeczyta poezję świąteczną takich au-
torów jak: Krzysztof Kamil Baczyński, 
Adam Asnyk, Ernest Bryll, Leszek Dłu-
gosz, Konstanty Ildefons Gałczyński czy 
Kazimiera Iłłakowiczówna. Nie zabrak-
nie także wyjątkowej oprawy muzycz-
nej. Urszula Laudańska, uczestniczka 9. 
edycji popularnego programu The Voice 
of Poland, zaśpiewa świąteczne piosen-
ki: „Mario, czy już wiesz?”, „Nie było 
miejsca dla Ciebie”, „Jest taki dzień”, 
„Pada śnieg” oraz „Zaśnij dziecino”. To-
warzyszyć jej będzie Radosław Mateja, 
pianista z orkiestry Teatru Muzycznego.

Paulina Gałązka jest absolwentką Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Te-
lewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera 
w Łodzi. Od sezonu 2013/2014 wystę-
puje na deskach Teatru Ateneum w War-
szawie, gdzie zagrała w spektaklach: 
Amoroso, Tramwaj zwany pożądaniem, 
Mary Stuart i Antygona. Obecnie można 
ją oglądać w przedstawieniach: Ojciec, 
Cesarz, Don Juan, albo kamienna uczta 
oraz To wiem na pewno. Na dużym ekra-
nie zadebiutowała w 2011 roku w filmie 
W imieniu diabła. Później można ją było 
zobaczyć w takich tytułach jak m.in.: Żyć 

Świąteczna AtmoSFERA

Paulina Gałązka, fot. Eliza Stegienka 

Urszula Laudańska, fot. Inez 
Królikowska

nie umierać , Powidoki (reż. A. Wajda), 
Jak pies z kotem (reż. J. Kondratiuk), 
Kobieta sukcesu (reż. R. Wichrowski), 
Na bank się uda (reż. Sz. Jakubowski), 
Wszyscy moi przyjaciele nie żyją (reż. J. 
Belcl), Furioza (reż. Cyprian T. Olenc-
ki), The End (reż. T. Mendes), Dziew-
czyny z Dubaju® (reż. M. Sadowska). 
Już niebawem wystąpi w komediach 
Fuks 2 w reżyserii Macieja Dutkiewicza 
oraz Na twoim miejscu w reżyserii An-
tonio Eduardo Galdameza Munoza. Na 
małym ekranie zadebiutowała w seria-
lu Pierwsza miłość, a później można ją 
było zobaczyć w takich produkcjach jak 
m.in.: Druga szansa, Archiwista, Zna-
ki, Klangor, Królowa. W 2023 r. obę-
dzie się premiera najnowszego serialu 
Canal+ pt. Emigracja, w którym wciela 
się w jedną z głównych ról. Laureatka 
kilku nagród, w tym m.in.: Nagrody za 
rolę Lulu w spektaklu Shopping & fuc-
king na 31. Festiwalu Szkół Teatralnych 
w Łodzi (2013) i Nagrody Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego za wy-
bitne osiągnięcia dla studentów uczelni 
artystycznych.

Świąteczna i nastrojowa sceneria Pa-
łacu Jankowice oraz zaprezentowane 
teksty z gwiazdkową muzyką z pewno-

ścią sprawią, że spotkanie będzie wy-
jątkowe i niezapomniane, a nasi goście 
odpowiedni nastrojeni świąteczną At-
moSFERĄ, wyczekiwać będą z uśmie-
chem i radością, blasku pierwszej 
gwiazdki. 

Rezerwacja telefoniczna bezpłatnych 
wejściówek od 12 grudnia.

~ A. S-F 

Zapisy i rezerwacja wejściówek pod nr tel. 61 10 10 400 (pon.-pt w godz. 8.00-20.00, sob.-nd w godz. 12.00-18.00). 
Procedura uczestnictwa w wydarzeniach oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.palacjankowice.pl
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sob

17:00

10

AtmoSFERA POEZJI z Jerzym Radziwiłowiczem
Teksty Juliusza Słowackiego | *zapisy tel. od 14 XI

„Pracownia Fagocisty” | Koncert fagotowy | wystpią uczestnicy
warsztatów | wydarzenie SSM w TP

26.11. / sob

27.11. / nd „Pracownia Fagocisty” | Koncert fi nałowy - wystąpi Zespół Pracowni
Fagocisty oraz Krakow Dou | wydarzenie SSM w TP14:00

AtmoSFERA 
POEZJI
z Pauliną
Gałązką

XII

XII

nd

13:00

18

GRUDZIEŃ    

10.12. / sob 17:00
Lata 20. i 30. - Niezapomniane melodie okresu międzywojennego |
Lidia Leitgeber - wokal, Sławomir Sikora - fortepian | *zapisy tel. od 05 XII

Koncert Chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku w TP
Koncert oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych pod dyrygenturą Bartosza Melosika

Lata 20. i 30. 
Niezapomniane

melodie

11.12. / nd 13:00
Zimowa Muzyka Świata | Ewa Murawska - � et, Aleksandra Kamińska-

Rykowska - mezzosopran, Maria Gromińska - � et, Maria Rutkowska - fortepian | *zapisy tel. od 05 XII

04.12. / nd 14:30
Małe Kino Społecznościowe | „Nowe przygody dzieci z Bullerbyn”|
Zapraszamy dzieci w wieku 6+ | *zapisy tel. od 28 XI

04.12. / nd 13:00 Manufaktura pierników | Warsztaty ze zdobienia pierników dla 
dzieci w wieku 7-12 lat | *zapisy tel. od 28 XI

03.12. / sob Kobiece warsztaty tworzenia naturalnych kosmetyków |
Prowadząca - Anna Gruszka - Stowarzyszenie Dziewczyny w naturze | *zapisy tel. od 28 XI

17.12. / sob

18.12. / nd

Żeński Chór Kameralny Di Nuovo | Najpiękniejsze kolędy oraz utwory 
bożonarodzeniowe | *zapisy tel. od 12 XII

17:00

15:00

13:00
AtmoSFERA POEZJI z Pauliną Gałązką
Świąteczna poezja i muzyka | Urszula Laudańska - wokal | 
Radosław Mateja - fortepian | *zapisy tel. od 12 XII
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Wspólne śpiewanie kolęd to nie tylko przepiękna tra-
dycja, ale również okazja do bycia razem, okazy-
wania sobie wsparcia i życzliwości. Taką właśnie 

pozytywną przedświąteczną energię będziemy mieli oka-
zję poczuć i doświadczyć w Pałacu Jankowice 17 grudnia 
o godz.17.00, dzięki koncertowi Chóru Di Nuovo. W reper-
tuarze, który chór wykona, usłyszymy najpiękniejsze kolędy 
oraz utwory bożonarodzeniowe m.in. „Tańce łamańce w cu-
downej stajence”, „Gdy się Chrystus rodzi”, czy „Night of si-
lence”. Żeński Kameralny Chór Di Nuovo z Poznania działa 
od 2017 r. i w jego skład wchodzą miłośniczki śpiewu, które 
połączyła wspólna pasja – muzyka. Jako chórzystki Marcinek 
Singers-Canticum Novum I LO im. Karola Marcinkowskie-
go w Poznaniu, pod dyrekcją Doroty Wojnowskiej zbudowa-
ły rozpoznawalną w polskiej i europejskiej chóralistyce mar-
kę. Dziś są zaangażowanymi mamami, aktywnymi zawodowo 
kobietami, pełnymi energii i marzeń do spełnienia. Wspólne 
muzykowanie, analizowanie partytur i tekstów, zanurzanie się 
w świat dźwięków, ale też żmudne powtarzanie najmniejszych 
sekwencji to cotygodniowy rytuał poznańskich chórzystek, ale 
– jak twierdzą – wspólnie jest to zarazem odskocznia od co-
dziennych stresów i obowiązków. Każda z pań, z różnym ba-
gażem życiowych i zawodowych doświadczeń, uczestnicząc 
w próbach, a później w koncertach, realizuje pomysły do-
świadczonej dyrygentki, współtworząc spójny organizm. Tego 
z pewnością nie da się zrobić w pojedynkę. 

Istotną częścią działalności Zespołu jest udział w wydarze-
niach kulturalnych Poznania. Można do nich zaliczyć choć-
by koncert na deskach Teatru Wielkiego w ramach obchodów 
100-lecia I LO, Koncert Inauguracyjny 42 Międzynarodowego 

Magiczna epoka lat dwudziestych i trzydziestych 
dwudziestego wieku inspiruje artystów po dziś. Po-
wstało wtedy mnóstwo niezapomnianych przebo-

jów i szlagierów filmowych. Rekordy popularności bili arty-
ści kabaretowi, których nieodłączną częścią były przebojowe 
piosenki komponowane przez m.in. Jerzego Petersburskiego 
– „Ja się boję sama spać”, „Odrobinę szczęścia w miłości”, 
„Ta ostatnia niedziela”, „Tango milonga” czy Henryka War-
sa autora m.in. „Miłość ci wszystko wybaczy” i „Umówiłem 
się z nią na dziewiątą”. Utwory wówczas wykonywane przez 
śmietankę międzywojennej piosenki polskiej – Hankę Ordo-
nównę, Zulę Pogorzelską, Adolfa Dymszę i Eugeniusza Bodo 
– powracają dziś w interpretacji wielu znanych artystów. 

Piosenki z tamtych lat oraz utwory najpopularniejszych 
gwiazd polskiej estrady lat 70’, 80’, 90’ takich jak Irena San-
tor, Kalina Jędrusik, Ewa Demarczyk czy Ewa Bem wybrzmią 
dla Państwa w Pałacu Jankowice już 10 grudnia o godz. 
17.00. Podczas koncertu usłyszycie obdarzoną estradowym 
głosem Lidię Leitgeber – aktorkę scen muzycznych współpra-
cująca z teatrem Scena na Piętrze w Poznaniu. Towarzyszyć 
jej będzie na fortepianie Sławomir Sikora, pianista estradowy 
na co dzień współpracujący z Piano Bar w Poznaniu.

Artyści udowodnią, że muzyka łączy pokolenia i nie zna 
granic! Zapraszamy! Rezerwacja telefoniczna bezpłatnych 
wejściówek od 5 grudnia ~PJ

Gore Gwiazda Jezusowi

Listopada Poetyckiego czy koncerty w ramach Poznańskiego 
Kolędowania. Chór Di Nuovo, po wznowieniu swej aktywności 
artystycznej, wziął udział w VI Rzeszowskim Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek (2019), gdzie zdobył Złoty Dyplom, w XV Ogól-
nopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Chełmnie (2020), 
skąd wrócił z główną nagrodą Grand Prix, VI Ogólnopolskim 
Festiwalu Pieśni Religijnej „Pater Noster” w Strzepczu (2022), 
gdzie zajął III miejsce, V Ogólnopolskim Konkursie Muzyki 
Sakralnej „Nadzieja w Chórze” (2022), skąd przywiózł Srebrny 
Dyplom. Jednym z celów chóru jest integracja środowiska chó-
ralnego poprzez wspólne koncerty i warsztaty. 

Najnowszym pomysłem artystycznym chóru było włączenie 
do wspólnego muzykowania dzieci. Tak powstał świąteczny 
projekt „Gore gwiazda Jezusowi”, na który serdecznie zapra-
szamy do Pałacu Jankowice. Rezerwacja telefoniczna bezpłat-
nych wejściówek od 12 grudnia. ~ A. S-F 

Niezapomniane melodie okresu międzywojennego 
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Nasze październikowe działania mocno inspirowane 
były pięknie rozwijającą się za oknem porą roku. Jed-
na z grup działała twórczo i z płomiennych liści wy-

czarowała prawdziwie jesienne jeże, w tle tej twórczej aktyw-
ności słuchając wyjątkowej opowieść „O jeżyku, który kochał 
za bardzo”. Kolejną inspiracją do twórczych działań była opo-
wieść o gniewnym Antosiu, który w chwilach złości zamieniał 
się w groźnego tygrysa. Czy w każdym z nas mieszka tygrys? 
Jak go oswoić? 

Kodowanie na dywanie w grupie Stokrotek, również oscy-
lowało wokół jesiennych tematów – żołędzie, grzyby, deszcz, 
kasztany, dynie, kolorowe liście. Dzieci były doskonałymi 
przewodnikami dla swoich towarzyszy.

W październiku, pierwszy raz w nowym roku szkolnym, 
spotkały się przy kawie mamy z Mama Cafe. I w tym przypad-
ku jesień zagrała pierwsze skrzypce: spotkanie, pełne kwia-
tów i kolorów, pozwoliło uwolnić głowy – z pędzlami w ręku 
i farbkami na stole. 

Spieszymy również z informacją, że w klubie młodzieżo-
wym zorganizowałyśmy minibiblioteczkę rodzicielską. Znaj-
dziecie tam książki z obszaru etapów rozwoju i psychologii 

W ramach współpracy z rodzicami nasze przedszkole 
brało udział w projekcie pt. „Nie taki prąd strasz-
ny”. Mama Bartka, jednego z naszych przedszko-

laków, przeprowadziła na każdej grupie lekcje dydaktyczne. 
Dzieci dowiedziały się, jak powstaje prąd, w jaki sposób moż-
na go oszczędzać oraz jak bezpiecznie się z nim obchodzić. 
Przedszkolaki obejrzały film edukacyjny o Krzysiu Elektry-
ku, który opowiedział o źródłach prądu oraz energii pozyski-
wanej z nowoczesnych metod, m. in. paneli fotowoltaicznych, 
wiatraków. Wspólnie rozwiązały krzyżówkę podsumowującą 
ich wiedzę. Na koniec każdy otrzymał upominek – książeczkę, 
kredki oraz świecący długopis. Dzięki tak ważnym lekcjom, 
dzieci potrafią przenieść teorię na praktykę i bardzo pilnują 
tego, żeby oszczędzać energię i zużycie wody.

~ Elżbieta Farbiszewska i Weronika Strugała

Każdego roku jesienną porą w Czarodziejskim Zam-
ku mamy okazję spotkać się z rodzicami w naszym 
przedszkolnym ogrodzie. Tym razem świętowaliśmy 

Dzień Pyry. 
Rodzice przygotowali konkursowe potrawy z ziemniaków. 

Mogliśmy posmakować ciekawych potraw polskich i ukraiń-
skich, m. in. kotlecików, placków, tarty oraz ziemniaczanych 
sałatek. Jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany przepisem 
na takie pyszności, zapraszamy do Czarodziejskiego Zamku.

Każdy mógł dołączyć do konkursów na obieranie ziem-
niaków na czas, pyrowe kółko i krzyżyk oraz slalom 
z ziemniakiem. Dużą atrakcją dla najmłodszych okazały się 
ziemniaczane stempelki oraz dmuchany zamek. W Czaro-
dziejskim Zamku dużą wartością jest dla nas czas spędzony 

Gniazdko

Jesienne gniazdko

dziecka, pomocy i metod wychowawczych, sposobów roz-
wiązywania konfliktów, komunikacji z dziećmi oraz sytuacji 
problemowych w życiu dzieci/nastolatków. Serdecznie zachę-
camy do korzystania wszystkich zainteresowanych, którzy 
chcieliby poszerzyć swoja wiedzę albo po prostu dobrze spę-
dzić czas z wartościową książką. W planach mamy systema-
tyczne zasilanie książkowych zasobów. Biblioteczka dostępna 
popołudniami od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 
Gniazdka.  ~ gniazdko

Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Baranowie.

Nie taki prąd straszny

Przedszkole Czarodziejski Zamek w Przeźmierowie

Przedszkolny Dzień Pyry

w gronie najbliższych. Cieszymy się, że Święto Pyry było oka-
zją do wspólnej zabawy. 

~ Czarodziejski Zamek
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W poniedziałek, 10 października, klasy siódme 
i ósme naszej szkoły wzięły udział w lekcji oby-
watelskiej, w całości poświęconej zagadnieniom 

związanym z samorządem. Spotkanie prowadził Wójt naszej 
Gminy – Tadeusz Czajka. W sposób ciekawy, rzeczowy 
i przystępny wyjaśnił młodej publiczności zagadnienia zwią-
zane z samorządnością. Mówił między innymi o podmiotach 
podległych administracji, oświacie, ekologii oraz finansowa-
niu. Sporą część swojej wypowiedzi poświęcił na omówienie 
planów przyszłych inwestycji gminnych. 

Uczniowie z uwagą słuchali, po czym aktywnie zadawali 
pytania, dotyczące nurtujących ich kwestii w obszarze gminy. 
Pan Wójt był zaskoczony i wyraził swoje zadowolenie z faktu, 
iż młodzież naszej szkoły tak chętnie podejmuje tematy zwią-
zane z najbliższą im okolicą. 

Jak połączyć utrwalanie umiejętności matematycznych z kodowaniem? Odpo-
wiedzią na to pytanie jest zorganizowany w naszej szkole cykl warsztatów w ra-
mach projektu ZAKODOWANI W MATEMATYCE. 

17 października odbyło się „Geometryczne repetytorium z GeniBotami”. Podczas 
zajęć uczniowie rozwiązywali zadania z zakresu własności figur geometrycznych, 
a następnie opracowywali trasę i programowali GeniBoty tak, aby te wskazały po-
prawne rozwiązanie matematycznego problemu. Stworzona przestrzeń umożliwiła 
młodzieży samodzielną organizację czasu oraz podział obowiązków podczas zajęć. 
Uczniowie wykazali się umiejętnością obserwacji, logicznego myślenia i wyciąga-
nia wniosków. To z kolei sprawiło, że sami dyskutowali nad rozwiązaniami i tworzy-
li nowe algorytmy dla robotów. Co ważne – cały czas towarzyszyły im matematyka 
i dobry humor.

Z kolei 25 października szóstoklasiści uczestniczyli w pierwszym ze spotkań 
warsztatowych „Kodowanie w wielokątach”. Podczas zajęć uczniowie projektowa-
li matematyczne hafty wielokątów oraz szablony do ich wykonania. Samodzielnie 
tworzyli instrukcje z kodami do wytworzenia haftów. Pracowali z wykorzystaniem 
tabletów graficznych i zapoznali się z działaniem drukarki 3D, za pomocą której zo-
stały wydrukowane szablony do wykonania matematycznych haftów. Efekty ich pra-
cy w postaci wystawy zostały udostępnione społeczności szkolnej.

Realizując „Geometryczne repetytorium z GeniBotami” oraz „Kodowanie w wie-
lokątach”, włączyliśmy się w promującą umiejętności cyfrowe inicjatywę EU Code 
Week.

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Rozmawialiśmy o samorządzie

Dziękujemy serdecznie za spotkanie i czekamy na kolejne.
~ Rz.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym

ZAKODOWANI W MATEMATYCE 
– WARSZTATY Z GENIBOTAMI I KODOWANIE W WIELOKĄTACH

Baw się z nami – kodowanie w wie-
lokątach

Nauka kodowania pomaga wszystkim 
zrozumieć otaczający świat, który ulega 
ciągłym zmianom. Wspieramy w tym za-
kresie naszych uczniów i pokazujemy im 
związek kodowania z matematyką. Przy-
kładem jest poniższe zadanie. Do jego wy-
konania potrzebne będą kredki i linijka. 

~ Anna Roszyk-Mikołajczak
Autor projektu i koordynator działań

Projekt dofinansowała Fundacja mBanku
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6 października funkcjonariusze Wydziału Prewencji i Sztabu Policji Komendy 
Miejskiej w Poznaniu wspólnie z partnerem ENEA Operator zainaugurowali 
w przedszkolu „Pod Wesołą Chmurką” tegoroczną edycję projektu Akademia 

Bezpiecznego Dziecka. 

Przedszkole „Pod Wesołą Chmurką” w Tarnowie Podgórnym

Akademia Bezpiecznego Dziecka
Dzieci z grupy „Sówki” przywitały 

przybyłych gości występem artystycz-
nym, który dotyczył zasad bezpieczeń-
stwa na drodze, numerów alarmowych 
oraz znaczenia noszenia elementów od-
blaskowych. Po występie przedszko-
laków scenę przejęli policjanci. Opo-
wiadali o bezpiecznym przechodzeniu 
przez jezdnię, znakach drogowych doty-
czących pieszych, sygnalizacji świetlnej 
oraz o bezpiecznej zabawie i unikaniu 
kontaktu z nieznajomymi. Dużą nie-
spodzianką była wizyta psa policyjnego 
„Bajka” z przewodnikiem oraz sierżanta 
Pyrka – maskotki Wielkopolskiej Poli-
cji, który wręczył przedszkolakom drob-
ne upominki. Spotkanie zakończyło się 
wspólną sesją zdjęciową.

~ J.Jarocka

13 października w naszej szkole odbyło się pasowanie 
na ucznia. Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubo-
wanie, przeszli kilka prób sprawności, a Dyrektor 

Piotr Burdajewicz, za dotknięciem magicznego pióra, uczy-
nił z nich pełnoprawnych uczniów. Zgromadzeni goście mogli 
podziwiać występy najmłodszego szkolnego pokolenia. Dzie-
ci zaprezentowały swoje talenty śpiewając, tańcząc i recytując 
wiersze. Miłym prezentem były rogi obfitości, które wręczyła 
przewodnicząca Rady Rodziców Krzysztofa Groszak.

Uroczystość zakończyła się deszczem kolorowych, papie-
rowych motyli, któremu towarzyszyły okrzyki dziecięcej ra-
dości. 

Wszystkim pierwszoklasistom życzymy radości z codzien-
nej podróży w cudowny świat nauki oraz wielu przyjaciół.

~ M. Hyżorek-Kupś

Szkoła Podstawowa w Baranowie

Pasowanie na ucznia

W przedszkolu Leśne Skrzaty w Przeźmierowie 
w październiku wszystkie grupy przystąpiły do 
projektu edukacyjnego „ Bezpieczni na drodze”. 

Został on zrealizowany w ramach programu autorskiego „ 
Bezpieczeństwo – co to znaczy? Leśny Skrzat ci wytłuma-
czy!”. Przedszkolaki zapoznały się m.in. z bezpiecznym przej-
ściem przez ulicę. Dzieci przypomniały sobie zasady bez-
piecznego poruszania się po drodze m.in. podczas wejścia na 
skrzyżowanie oraz przejście z sygnalizacją świetlną.

Przedszkolaki zapoznały się z kształtem, kolorem, symbo-
lem znaków drogowych. Szczególnie zwróciły uwagę na te 
najważniejsze: stop, ustąp pierwszeństwa, droga z pierwszeń-
stwem, przejście dla pieszych, uwaga dzieci! W ramach re-
alizowanego projektu „Bezpieczni na drodze” został zorga-

nizowany konkurs plastyczny „Odblask” – projekt odblasku. 
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Bądźmy uważni i ostrożni, przestrzegając przepisów ruchu 
drogowego, bo bezpieczeństwo nasze i innych uczestników 
ruchu drogowego jest najważniejsze!

~ Natalia Kowalewska

Przedszkole Leśne Skrzaty w Przeźmierowie

Bezpieczni na drodze
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13 października 99 dzieci dołączyło do grona uczniów Szkoły Podstawowej 
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku. Od wczesnych godzin po-
łudniowych do szkoły tłumnie zaczęli przybywać zaproszeni goście. Byli 

wśród nich m.in. rodzice, grono pedagogiczne, przedstawiciele szkolnej Rady Ro-
dziców, starsi koledzy, koleżanki – byli i obecni uczniowie szkoły. 

Uroczystemu pasowaniu na pierwszoklasistę towarzyszyły obchody Dnia Eduka-
cji Narodowej. Najmłodsi uczniowie przygotowali część artystyczną, w której za-
prezentowali w różnorodny sposób nabyte dotąd umiejętności. Nie obyło się bez 
wzruszeń. Zwieńczeniem wydarzenia była uroczysta przysięga złożona przez pierw-
szoklasistów oraz tradycyjne Pasowanie na Ucznia przez Dyrektorów Szkoły. 

Tego samego dnia uczniowie klas piątych przygotowali dla starszych uczniów 
z klas 4-8 apel dotyczący Dnia Edukacji Narodowej. Głównym wydarzeniem tego 
spotkania była niespodzianka w wykonaniu nauczycieli. Uczniowie mieli okazję 
obejrzeć przedstawienie pod tytułem „Rzepka”, oparte na znanym wszystkim dzie-
ciom wierszu Juliana Tuwima. Aktorami byli wszystkim znani nauczyciele, co spo-
tkało się z fantastycznym przyjęciem przez uczniów. Dali temu wyraz gromkimi 
brawami.  ~ Katarzyna Ratajczak

Październik jest tradycyjnie miesiącem bibliotek szkol-
nych. Tegoroczny przebiegał pod hasłem: „Czytanie dla 
pokoju”. Z tej okazji zorganizowany został konkurs na 

plakat oraz wiersz, nawiązujący do tej tematyki.
W naszej szkole Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkol-

nych zaczęliśmy już pod koniec września akcją „Czytamy 
z Sercem”. Uczniowie mogli posłuchać opowiadań o sercu, 
a także poznać jego budowę i funkcje. Aby podkreślić jak 
ważny jest to organ i dlaczego należy o niego dbać, założyli-
śmy ubrania w kolorze czerwonym. 

12 października odbyła się III Międzynarodowa Edycja 
„Przerwy na Czytanie”. Udało nam się pobić zeszłoroczny 
rekord. Jednocześnie czytało 471 osób, wśród których były 
nie tylko dzieci, ale też nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 
Starsi uczniowie czytali samodzielnie, natomiast młodsi ze-
brali się w auli, gdzie poznali przygody słonia Elmera. Każdy 

Szkoła Podstawowa w Lusówku

Nauczycielska „Rzepka”

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Święto bibliotek

znalazł dla siebie wygodne miejsce, aby w czasie tej przerwy 
oddać się lekturze ulubionej książki.

18 października gościliśmy natomiast prawdziwego bajarza. 
Szymon Góralczyk i jego „Karawana opowieści” zabrali nas 
w magiczny świat bajek oraz baśni. Usłyszeliśmy stare i nowe 
podania, które zawierały ponadczasowe przesłania dotyczące 
piękna, wiedzy i mądrości. Opowieściom towarzyszyły róż-
ne ciekawe i oryginalne instrumenty: kantele, kalimby, drumle 
czy bębny. Słuchacze byli zachwyceni! ~ Joanna Pawłowska

7 października Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła 
II w Tarnowie Podgórnym obchodziła Jubileusz 60-le-
cia istnienia. Na oficjalną część uroczystości składały się 

przemówienia Dyrektora, zaproszonych gości oraz przyjaciół 
Szkoły. Tradycyjnie dzieci wraz z nauczycielami przygotowa-
ły bogaty program artystyczny, zakończony efektownym po-
kazem mody z lat 60. Uroczystość wzbogacili również swoim 
występem wokalnym absolwenci szkoły. Po części oficjalnej 
goście, pracownicy, absolwenci i nauczyciele mieli okazję do 
wspomnień. 

Podróż sentymentalną ułatwiły przygotowane galerie „Hi-
storia szkoły”, „Jedyneczka w podróży” oraz zwiedzanie Izby 
Pamięci. Była to okazja do spotkania kolegów i koleżanek ze 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym

Jubileuszowe świętowanie!

szkolnej ławy, powrotu do lat młodości i miłych pogawędek 
przy słodkim torcie i kolorowych przekąskach.

~ Aldona Czubińska 
lider zespołu ds. organizacji jubileuszu
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Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym roz-
począł we wrześniu swój trzeci rok pracy. Obecnie do 
ZST uczęszcza 250 uczniów technikum i 101 uczniów 

szkoły branżowej z terenu naszej Gminy, Poznania oraz po-
wiatów poznańskiego, szamotulskiego i międzychodzkie-
go. Kształcą się oni w zawodach: technik informatyk, tech-
nik logistyk, technik procesów drukowania z elementami grafiki 
komputerowej, technik mechatronik, technik elektronik, tech-
nik robotyk, magazynier logistyk, mechatronik, mechanik-monter 
maszyn i urządzeń, operator maszyn i urządzeń przemysłu spo-
żywczego, stolarz, tapicer oraz wielu innych.

Mimo że kolejny nabór do szkół ponadpodstawowych odbę-
dzie się dopiero latem, już w październiku odwiedzili nas ra-
zem ze swoimi wychowawcami ósmoklasiści ze Szkoły Pod-
stawowej im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie. 

Naszym gościom przedstawiliśmy ofertę edukacyjną szko-
ły, przedmioty nauczane w technikum i szkole branżowej oraz 
specyfikę zawodów, do których przygotowują się nasi ucznio-
wie. Ósmoklasiści poznali też zasady obowiązujące w szko-

le oraz mogli obejrzeć sale do nauki przedmiotów ogólno-
kształcących i zawodowych, kompleks sportowy, świetlicę, 
bibliotekę, pokoje wypoczynku oraz jadalnie, z których nasza 
młodzież korzysta w czasie przerw. Dowiedzieli się również, 
że uczniowie ZST uczestniczą w licznych projektach, szkole-
niach i wycieczkach zawodowych, a szkoła współpracuje z Tar-
nowskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców. Ważną kwestią, któ-
rą omawiano w czasie wizyty, były perspektywy zatrudnienia po 
ukończeniu określonego profilu kształcenia. Na wszelkie pytania 
chętnie odpowiadał wicedyrektor szkoły. Nie bez znaczenia był też 
fakt, że goście mogli porozmawiać z uczniami ZST – to oni prze-
cież najlepiej wiedzą, jak wygląda nauka w naszej szkole. 

Ósmoklasiści, przed wami ważna decyzja – wybór dalszej 
drogi kształcenia. Nie odwlekajcie jej do maja lub czerwca, 
już teraz możecie wybrać się na wycieczkę do naszej szkoły, 
poznać jej specyfikę, porozmawiać z nauczycielami i ucznia-
mi i zastanowić się: może to właśnie u nas zechcecie kontynu-
ować naukę. Zapraszamy!

~ RK, BG

Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne

Ósmoklasiści, czekamy na Was! 

Kręglarski puchar w Monachium
Ostatnie siódme miejsce w klasyfikacji kobiet i 10. 

na 13 w kat. mężczyzn zajęły reprezentacje KS Al-
fa-Vector Tarnowo Podgórne, które od 4 do 8 paź-

dziernika rywalizowały w Monachium o drużynowy puchar 
świata w kręglarstwie klasycznym. Reprezentacja kobiet za-
grała w składzie: Aleksandra Bonk (601), Weronika Torka 
(587), Jagoda Dziamska (568), Izabela Torka (574), Marta 
Stachowiak (581) oraz Dominika Zygarłowska (103), która 
została zmieniona po pierwszym torze przez Iwonę Dziamską 
(396 razem – 499). Łączny wyniki 3410 kręgli stał się nowym 
rekordem w składzie 6-osobowym. Natomiast w męskim skła-
dzie zagrali: Jarosław Bonk (680), Dawid Strzelczak (651), 
Tomasz Masłowski (612), Jakub Cwojdziński (603), Tomasz 
Byliński (559) i Michał Bonk (544). Chłopacy zagrali łącznie 
3650 kręgli. Na wyróżnienie zasłużył Jarosław Bonk, który 
poprawił swój rekord życiowy, a uzyskany przez niego wynik 
był jedenastym rundy kwalifikacyjnej.

~ Ania Lis
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UKS ATLAS z Tarnowa Podgórnego pod patronatem 
Polskiej Federacji Crossmintona zorganizował Otwar-
te Mistrzostwa Wielkopolski w crossmintonie. W Hali 

Sportowej OSiR, 22 października gracze rywalizowali o tytuły 
mistrzowskie w kilku kategoriach wiekowych, w grach poje-
dynczych i podwójnych, zgodnie z regulaminem Międzynaro-
dowej Federacji Crossmintona (ICO). Był to turniej o randze 
100p. ICO National Serie, co oznacza, że każdy uczestnik otrzy-
mał także pewną pulę punktów do międzynarodowego rankin-
gu, zależną od miejsca zajętego w klasyfikacji końcowej. 

Miano najlepszej crossmintonistki w Wielkopolsce wywalczy-
ła debiutująca Monika PIETRZAK (Borówiec), reprezentująca 
sekcję Społeczna4-Poznań, działającą przy szkole na Winogra-
dach. Drugie miejsce na podium zdobyła reprezentantka gospo-
darzy, Anna PARADKA (Tarnowo Podgórne). Obrończyni ty-
tułu z poprzedniego roku, Kamila KOZIELSKA (też Tarnowo 
Podgórne) tym razem skończyła rywalizację na miejscu trzecim, 
tak samo jak jej koleżanka klubowa Magdalena ROSZAK. Pa-
nowie rywalizowali w kategorii OPEN. Tytuł Mistrza Wielko-
polski podobnie jak przed rokiem, wywalczył Michał KWIAT-
KOWSKI (Tarnowo Podgórne), pokonując w finale w dwóch 
setach (16:8/16:10) gracza z Warszawy – Roberta CAŁKĘ. Brą-
zowy medal wywalczyli panowie Andrzej KARPOWICZ (Su-
chy Las) oraz Błażej KOZIELSKI (Tarnowo Podgórne). W ka-
tegorii pań powyżej 50 lat tytuł mistrzowski zdobyła Joanna 
KAPŁON (Tarnowo Podgórne). Na drugim miejscu zawody 
ukończyła Monika STĘPIEŃ (Koszalin). Trzecie miejsce wy-
walczyły Małgorzata PARADKA (Tarnowo Podgórne) i Lidia 
BOMIRSKA (Lipków). W mocno obsadzonych grach podwój-
nych mieszanych, Mistrzostwo Wielkopolski wywalczyła para 
Anna PARADKA / Michał KWIATKOWSKI (Tarnowo Podgór-
ne) pokonując w finale, po niezwykle zaciętej trzysetowej ry-
walizacji kolejnych reprezentantów Tarnowa Podgórnego, parę 
Kamila KOZIELSKA / Błażej KOZIELSKI. Trzecie miejsca na 
podium zdobyli Monika STĘPIEŃ (Koszalin) / Mariusz PRZY-
BYLSKI (Poznań) oraz Lidia BOMIRSKA (Lipków)/ Robert 
CAŁKA (Warszawa). 

W kategoriach juniorskich, Mistrzem Wielkopolski dziew-
cząt do lat 16 została Magdalena KĘDZIERSKA, reprezentu-
jąca sekcję Społeczna4-Poznań. Wicemistrzostwo wywalczyła 
w tej kategorii wiekowej reprezentantka gospodarzy Barbara 
BOROWIECKA. Z brązowymi medalami rywalizację zakoń-

czyły Marcelina SKOTNICKA (UKS Atlas -Tarnowo Podgór-
ne) i Aleksandra KRAJEWSKA (Społeczna4-Poznań). W ka-
tegorii chłopców do lat 16 tytuł Mistrza Wielkopolski zdobył 
Maksymilian PIETRZAK, reprezentant sekcji Społeczna4-
-Poznań. Wicemistrzostwo wywalczył Patryk KARNABAL 
(Tarnowo Podgórne). Kategorię mieszaną dziewcząt i chłop-
ców do 12 lat wygrała Rozalia KWIATKOWSKA (UKS Atlas) 
i ona przez kolejny rok będzie nosić tytuł Mistrza Wielkopol-
ski do lat 12. Wicemistrzostwo Wielkopolski w tej kategorii 
zdobył Witold SKOTNICKI (UKS Atlas). Trzecie miejsca na 
podium w kategorii dziewcząt i chłopców do lat 12 wywalczy-
li Franciszek ANTKOWIAK i Jan KARNABAL, oboje z klu-
bu UKS Atlas Tarnowo Podgórne. 

W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy wszyst-
kim zawodnikom za udział w turnieju i wspaniałą sportową 
atmosferę. Życzymy Wam, by doświadczenia zdobyte w ro-
zegranych tutaj meczach pomogły w przygotowaniach do Mi-
strzostw Świata, które odbędą się na pod koniec czerwca 2023 
roku w Brnie w Czechach. Specjalne podziękowania kieruje-
my do wszystkich, którzy pomagali nam w organizacji rozgry-
wek. Jesteśmy wdzięczni za wsparcie udzielone nam ze strony 
OSiR oraz Gminy Tarnowo Podgórne.   ~ na

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Relacja Tarnovia Cup 2022. 

Tytuły Mistrzów Wielkopolski w crossmintonie rozdane

Z bilansem 5:0 zakończyli pierwszą fazę rozgrywek run-
dy zasadniczej trzecioligowi siatkarze Tarnovii Volley-
ball. Po pięciu kolejkach z kompletem punktów zaj-

mują fotel lidera w drugiej grupie seniorskich rozgrywek III 
ligi WZPS. Podopieczni trenera Michała Kolana wygrali ko-
lejno: 3:1 z GKS Zamek Gołańcz, 3:1 z TSK Orzeł Gołańcz, 
3:0 z KS Almar Volley Wieleń, 3:0 z LOMS Jocker Piła i 3:1 
z UKS Szamotulanin Szamotuły. 

~ Ania Lis
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Komplet zwycięstw
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8 października odbyły się kolejne międzynarodowe zawo-
dy TAGA, organizowane przez GKS Tarnovia Tarnowo 
Podgórne. Zawodnicy i zawodniczki przyjechali ponow-

nie z różnych stron kraju i z zagranicy, by rywalizować o pasy 
mistrzowskie w kategoriach open oraz bony pieniężne, do zre-
alizowania w sklepach PitBull i Giacomo Conti. W zawodach 
wzięło udział kilkuset zawodników i zawodniczek w wielu ka-
tegoriach wagowych i wiekowych. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom zawodów za widowi-
skowe walki w duchu fair play. Cieszymy się, że chętnie przy-
jeżdżają na nasze turnieje. Z każdymi zawodami staramy się 
coś usprawnić chociaż ciężko zorganizować imprezę sportową 
na kilkaset osób, gdzie wszystko idzie jak w zegarku. Dzię-
kujemy za miłe słowa jak również za słowa krytyki. Ogrom-
ne podziękowania należą się naszym SPONSOROM I PART-
NEROM, bez których nie byłoby możliwe zorganizowanie 
takiej imprezy: TFP - producent tektury falistej i opakowań, 
Tfp Grafika, Pit Bull West Coast, Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Tarnowo, Gmina Tarnowo Podgórne, Giacomo Conti, Budmar 

Zespół oldboys z Tarnowa Podgórnego zajął 1 miejsce 
w tabeli, które zapewnił sobie już dwie kolejki przed 
końcem rundy jesiennej zdobywając 27 punktów na 30 

możliwych. Konsekwentna praca zespołu na treningach i od-
powiedzialna gra w meczach ligowych przyczyniła się do suk-
cesu, a jeżeli zespół podtrzyma taką dyspozycyjność, to na 
koniec sezonu utrzyma pozycję lidera. Sugerując się starym 
porzekadłem piłkarskim, że jesteś tak dobry jak twój ostatni 
mecz, Oldboje GKS Tarnovii wygrali 8:0 z OSiR Lwówek. 
Mecze z najgroźniejszymi przeciwnikami na wiosnę zagrają 
Oldboje u siebie i każdy z pewnością przyniesie ogrom emo-
cji, tak więc serdecznie zapraszamy już teraz na rundę wiosen-
ną ligi Oldbojów, która rozpocznie się w kwietniu przyszłego 
roku.  ~ GKS Tarnovia

Zespół seniorów GKS Tarnovii Tarnowo Podgórne na 3 
kolejki przed końcem rundy jesiennej w IV lidze zaj-
muje 11 miejsce.  Seria porażek wyjazdowych w run-

TAGA II Copa Poland International Tournament BJJ GI & NO GI

Old Boys GKS Tarnovia mistrzem jesieni

Czwartoligowa podróż w nieznane

– Centrum Klinkieru i Dachówek, Bricoman, Ekg AutoSerwis, 
Gruntkowski spółka z o.o. sp. k., ANNART MEDIA, grapple-
rINFO.pl, Babskie Jiu Jitsu - Women’s Jiu Jitsu, Auto-Han-
del Wysogotowo Skup Sprzedaż Zamiana, GKS TARNOVIA, 
Gameness Team, MJP Drukarnia Offsetowa, ALFA NATURE, 
Defenza – ochrona, KOMPLET, PROFESSIONAL POLAND 
TEAM, ShakeTower.

~ GKS Tarnovia
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

dzie jesiennej jest rozczarowująca i niezadowalająca co zdecy-
dowanie musi się zmienić na wiosnę. Okres przygotowawczy 
z pewnością będzie intensywny i przede wszystkim potrzebny. 
Zespół musi nabrać tempa i zrozumieć myśl szkoleniową tre-
nera Majchrzaka, a przede wszystkim nauczyć się wyracho-
wania na boisku. Będzie to ciężka praca dla każdej ze stron, 
lecz jedyna by osiągnąć cel, miejsce w czołówce na koniec 
sezonu. Warto przypomnieć, że jesteśmy najmłodszą drużyną 
w lidze, dlatego trzeba być wyrozumiałym względem zawod-
ników i pracować nad ustabilizowaniem ich poziomu piłkar-
skiego.

Najbliższe mecze:
12 listopada, godz. 13.00 GKS Tarnovia – Polonia 1908 Mar-

cinki Kępno
19 listopada, godz. 13.30 Victoria Skarszew – GKS Tarnovia
26 listopada, godz. 13.00 Korona Piaski – GKS Tarnovia

~ GKS Tarnovia
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne
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Tarnowo Podgórne, dnia 10 listopada 2022r.
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2021.1899) 

oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz roko-
wań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U.2021.2213) 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na dzierżawę działki 584/4 w Lusowie, Gmina Tarnowo Podgórne

KSIĘGA WIECZYSTA PO1P/00105692/7
OBRĘB Lusowo
NR EWID. DZIAŁKI 584/4
POWIERZCHNIA  
DZIERŻAWY 76 m2

okres NAJMU 3 lata 

OPIS/ ZAGOSPODAROWA-
NIE NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą nr 
XXII/320/2016 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dn. 26 stycznia 2016 r., nieruchomość znajduje się na te-
renie oznaczonym jako 4KX – ciągi pieszo - rowerowe.

PRZEZNACZENIE Zgodnie z ewidencją gruntów działka zagospodarowana jest jako rekreacyjno – wypoczynkowa.
Przeznaczenie dzierżawy to zagospodarowanie działki zielenią

STAWKA WYWOŁAWCZA 
CZYNSZU DZIERŻAWY

337 zł
 Czynsz brutto, płatny z góry, w stosunku rocznym

DODATKOWE OPŁATY niezależnie od czynszu z tytułu najmu istnieje obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości

ZASADY AKTUALIZACJI 
STAWKI CZYNSZU

Czynsz po upływie każdego roku najmu może być waloryzowany, w oparciu o wskaźnik wzrostu cen, to-
warów i usług, ogłaszany przez prezesa GUS, za rok poprzedni i zastosowanie go do obliczenia i ustalenia 
czynszu za cały rok następny po roku, którego wskaźnik ten dotyczy.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 14 GRUDNIA 2022 r. (środa) o godz. 12:00 w sali nr 10 Budynek C Urzędu Gminy 
w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 94. Przetarg rozpocznie się rejestracją osób uprawnionych. Przed przystąpieniem do przetargu koniecz-
ne jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu 

Wadium w pieniądzu w kwocie 50 zł należy wnieść najpóźniej do dnia 9 GRUDNIA 2022r. (piątek ) na rachunek bankowy Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne : ING Bank Śląski S.A. O/Poznań nr 48 1050 1520 1000 0005 0265 1441. 

Za dzień wpłaty wadium uznaję się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne. Tytuł wpłaty wadium 
winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomości, której dotyczy. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie 
zaliczone na poczet pierwszego czynszu lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. 
Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednakże nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania 
przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 

W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu.

Zdobyciem złotego medalu regat zaliczanych do Pucharu Polski w klasie IQFo-
il zakończył swój sezon Leon Jankowski. Start w zawodach „Zakończenia se-
zonu”, które odbyły się 15 i 16 października w Pucku był jego ostatnim w kra-

jowej rywalizacji. O to jaki był ten sezon dla zawodnika AZS Sailing Team Poznań 
zapytam w wywiadzie, a Państwo będą mogli go przeczytać w grudniowym wydaniu 
Sąsiadki – Czytaj.  ~ Ania Lis 

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Złoto na koniec

Od 30 września do 2 października 
w Tarnowie Podgórnym trwał 
Międzynarodowy Staż Tech-

niczny z udziałem instruktorów JKA 
HQ Tokyo. Do naszej Gminy przyjecha-
li sensei Izumiya Seizo oraz sensei Shi-
mizu Ryosuke, których przywitał Pre-
zes JKA Polska Mariusz Jewdokimow 
przywitał przybyłych mistrzów karate. 
W cyklu treningów uczestniczyli karate-
cy z Polski, Niemiec, Białorusi, Czech, 
Litwy i Portugalii. Była to okazja do 
intensywnej pracy nad doskonaleniem 
technik karate, czerpania z wiedzy i 
umiejętności  prawdziwych mistrzów. 
W czasie seminarium karatecy mieli 
także możliwość przystąpienia do eg-
zaminu. Na szczególne wyrazy uznania 

Na mistrzowskim poziomie zasłużyli karatecy z wielkopolski, któ-
rzy zostali docenieni przez japońskich 
mistrzów – Marcin Leszczyna za najlep-
sze kumite oraz Klaudia Rosiak za naj-
lepszy kihon. 

Sensei Izumia oraz sensei Shimizu 
uznali, że staż był bardzo owocny i jak 
zwykle zorganizowany na wysokim po-
ziomie. Byli też pod ogromnym wraże-
niem zaangażowania ćwiczących – go-
dziny aktywności i pot wylany na sali 
treningowej uznali za niezwykle inspi-
rujące. Wśród słów podziękowań prze-
wijały się bardzo optymistyczne plany 
na przyszłość oraz wyrazy uznania za 
wyjątkową atmosferę.

~ ARz (na podst, mat nadesłanych)
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Siatkarze Tarnovii Volleyball zaliczyli udaną pierwszą 
rundę fazy zasadniczej. Drużyna z Tarnowa Podgórne-
go wygrała wszystkie mecze i po pięciu kolejkach jest 

liderem tabeli III ligi mężczyzn gr. 2. Na stanowisku trenera 
po raz kolejny oglądamy Michała Kolana, który sukcesywnie 
podnosi sobie poprzeczkę.

Ania Lis: W ubiegłym sezonie byłeś grającym trenerem. 
W tym zrezygnowałeś z obecności na boisku, dlaczego?

M.K.: Dlatego, że moim zdanie grający trener to ani tre-
ner, ani zawodnik. Chciałem te role rozdzielić. Dotąd w Klu-
bie pełniłem funkcję asystenta trenerów grup młodzieżowych, 
no i w ubiegłym sezonie byłem grającym trenerem w drużynie 
seniorskiej.

A.L.: Czyli można uznać, że jako coach debiutujesz. 
A jakim jesteś trenerem?

M.K.: Wymagającym pełnego zaangażowania i koncentra-
cji podczas treningów. W pełnieniu swoje funkcji bazuję na 
dotychczasowym doświadczeniu zawodniczym. Widzę, że 
wszystko idzie w dobrym kierunku, ale mimo to cały czas się 
obawiam, że mogę czemuś nie sprostać. Póki co jeszcze nikt 
mojej pracy nie ocenił, ale może wkrótce to się zmieni. 

A.L.: Dla mnie zaskakująco dobrze sobie radzisz. Skąd 
czerpiesz wiedzę?

M.K.: Z rzetelnych źródeł. Treningi układam tak, aby ćwi-
czyć te elementy, które zawodziły na meczach. Wiedzę czerpię 
od starszych kolegów, z materiałów udostępnianych trenerom 
w Internecie oraz od zawodników. Pomocą służy mi również 
mój tata, z którym przy każdej okazji sporo o siatkówce roz-
mawiamy.

A.L.: A jest coś co sprawia Tobie problem?
M.K.: Oczywiście. Trudne dla mnie jest to, że zostałem tre-

nerem swoich kolegów i muszę zbudować swój autorytet. Klu-
czem jest, aby osiągnąć taką współpracę z chłopakami, która 
zaowocuje ich rozwojem. Wydaje mi się, że twardo stąpam po 
ziemi i staram się postępować racjonalnie, dużo rozmawiając 
z chłopakami.

A.L.: A’propos zawodników, jak ich sprofilowałeś?
M.K.: Większość chłopaków z drużyny grała w Tarnovii 

w ubiegłym sezonie. Poza tym wzmocniliśmy się środkowym, 
rozgrywającym i trzema przyjmującymi. Jeden z nich trafił 
do Nas z Energetyka Poznań, a drugi z Piątki Turek, trzeci 
to z kolei wychowanek Progressu Września. Rozgrywający – 
Maciej Konkiewicz jest Mistrzem Polski Juniorów z sezonu 
2020/2021 z zespołem BKS Chemik Bydgoszcz. 

A.L.: Z takim składem możecie zajść jeszcze dalej niż 
w ubiegłym sezonie. Dla beniaminka zdobycie tytułu Mi-
strza Wielkopolski było sporym sukcesem. 

M.K.: Przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych wiedzieli-
śmy, że stać nas na dużo. Po nowym roku, czyli mniej więcej 
w połowie rozgrywek wzmocniliśmy się Bartkiem Kramerem 
i Łukaszem Grabowskim, którzy ustabilizowali skład. Od tego 
czasu byliśmy na wznoszącej fali.

A.L.: Po mistrzostwo już sięgnęliście, teraz czas na 
awans. 

M.K.: Nie wiem czy na awans jesteśmy gotowi pod wzglę-
dem organizacyjnym i finansowym, o to trzeba zapytać pre-
zesa. Sportowo jednak minimum, jakie sobie założyliśmy to 

turniej półfinałowy o awans do II ligi. Awansują do niego dwie 
drużyny z województwa, które po fazie play-off zdobędą naj-
więcej punktów. Myślę, że w drodze do awansu kluczowy bę-
dzie ćwierćfinał. W grupie I występują zespoły Energetyka 
Poznań i Wilków Wilczyn, które myślę, że do fazy play-off 
awansują, ale grać o awans do II ligi nie mogą, ponieważ ich 
pierwsze zespoły już tam występują. Jeśli któryś z tych zespo-
łów zajmie miejsce premiujące grą o awans, brany pod uwagę 
kolejny zespół z klasyfikacji końcowej.

A.L. Do Tarnovii Volleyball trafiłeś w 2020 r. Jesteś wy-
chowankiem UKS MOS Ostrowite, a miłość do siatków-
ki zaszczepił w Tobie tata. Jak wyglądała Twoja przygoda 
z siatkówką zanim trafiłeś do Tarnowa Podgórnego? 

M.K.: Do siatkarskiej Tarnovii trafiłem po tym jak pozna-
łem Błażeja (Szubstarskiego, prezesa i trenera Klubu – przyp. 
red.). Graliśmy na turnieju w Pniewach w jednej drużynie. 
W grudniu 2020 r. dostałem od niego propozycję współpra-
cy jako asystent trenera grup młodzieżowych, a trzy miesią-
ce później przeprowadziłem się do Tarnowa Podgórnego. 
W swojej karierze zawodniczej grałem w Czarnych Ostrowi-
te, czyli klubie, którego jestem wychowankiem i jeden sezon 
w drugoligowym AZS UAM Poznań. 

A.L.: Na Wasze mecze sporo kibiców i czuję, że ich liczba 
będzie stale wzrastać. Udział w rozgrywkach finansujecie 
z prywatnych źródeł. Kto Was wpiera? 

M.K.: Staramy się promować w rejonie by przyciągnąć jak 
największą ilość kibiców na trybuny. Ich obecność zawsze 
podnosi poziom widowiska. Mamy mnóstwo pomysłów jak 
to robić, ale nie chcemy niczego robić na wariackich papie-
rach, tylko stopniowo wprowadzać w życie. Dzięki współ-
pracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne 
sale mamy za darmo. Poza tym wspierają nas firmy: Signius, 
Eko Góra, Alter S.A., KIA Delik Przeźmierowo, Nova Elec-
tro, Kamena Poznań, Asgard i restauracja Tarnowski Łącz-
nik. Od niedawna naszym patronem medialnym został Nasz 
Głos Poznański. My również chcemy się odwdzięczyć za po-
moc i przy współpracy z OSiR pod koniec stycznia 2023 r. 
zorganizujemy dwudniowy turniej siatkówki dla dzieci i ka-
tegorii open, z którego cały dochód przekażemy na wsparcie 
celu 31. finału WOŚP.

Rozmawiała Ania Lis

Od asystenta do trenera
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Tarnowo Podgórne, dnia 10 listopada 2022r.
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 

Dz.U.2021.1899) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U.2021.2213) 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na najem lokalu użytkowego położonego w budynku w Sierosławiu przy ulicy Dworskiej 3, Gmina Tarnowo Podgórne

KSIĘGA WIECZYSTA PO1P/00203741/3
OBRĘB Sierosław
NR EWID. DZIAŁKI 67/22
POWIERZCHNIA NAJMU Lokal 47 m2. Z powierzchni całego budynku 511 m2
OKRES NAJMU 3 lata 

OPIS/ ZAGOSPODAROWA-
NIE NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr III/26/2002 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dn. 17 grudnia 2002 r., nieruchomość znajduje się na terenie zieleni par-
kowej.

PRZEZNACZENIE  
i SPOSÓB UŻYTKOWANIA

- lokal użytkowy przeznaczony na gabinety lekarskie świadczące przynajmniej jedną usługę w ramach NFZ 
przez cały okres umowy
- w przeciągu 12 miesięcy od podpisania umowy Dzierżawy Najemca zobowiązany jest zawrzeć umowę 
o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ 

INFORMACJE  
DODATKOWE

Lokal znajduje się na piętrze budynku do którego prowadzą schody i winda przystosowana do transportu 
osób niepełnosprawnych. W lokalu wydzielono dwa niezależne gabinety połączone poczekalnią. W lokalu 
wydzielono dodatkowo toaletę wraz z pomieszczeniem gospodarczym dla personelu. Klatka schodowa, win-
da toalety i toaleta dla osób niepełnosprawnych znajdują się w przestrzeni ogólnodostępnej. 

STAWKA WYWOŁAWCZA 
CZYNSZU NAJMU

1000 zł
 Czynsz brutto, płatny z góry, w stosunku miesięcznym

DODATKOWE OPŁATY

- niezależnie od czynszu z tytułu najmu istnieje obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości
- opłaty za media w lokalu rozliczane będą poprzez refakturowanie na podstawie otrzymanych faktur dla 
budynku (9,2 % wartości faktur dla budynku). Wyjątek stanowi rozliczenie energii elektrycznej które będzie 
następowało po otrzymaniu faktury przez wynajmującego poprzez refakturowanie na podstawie faktycznego 
zużycia najemcy wskazanego na podliczniku.

ZASADY AKTUALIZACJI 
STAWKI CZYNSZU

Czynsz po upływie każdego roku najmu może być waloryzowany, w oparciu o wskaźnik wzrostu cen, to-
warów i usług, ogłaszany przez prezesa GUS, za rok poprzedni i zastosowanie go do obliczenia i ustalenia 
czynszu za cały rok następny po roku, którego wskaźnik ten dotyczy.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 8 sierpnia 2022r i zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 14 GRUDNIA 2022 r. (środa) o godz. 11:00 w sali nr 10 Budynek C Urzędu Gminy 

w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 94. Przetarg rozpocznie się rejestracją osób uprawnionych. Przed przystąpieniem do przetargu ko-
nieczne jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu 

Wadium w pieniądzu w kwocie 100 zł należy wnieść najpóźniej do dnia 9 GRUDNIA 2022r. (piątek ) na rachunek bankowy Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne : ING Bank Śląski S.A. O/Poznań nr 48 1050 1520 1000 0005 0265 1441. 

Za dzień wpłaty wadium uznaję się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne. Tytuł wpłaty wadium 
winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomości, której dotyczy. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie 
zaliczone na poczet pierwszego czynszu lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. 
Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednakże nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania 
przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 

W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu.

Siedem medali do pokaźniej kolekcji Klubu Kolarskiego 
Tarnovia Tarnowo Podgórne dorzucili Piotr Maślak i Ju-
lian Kot. Obaj zawodnicy w połowie października wy-

startowali w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w konku-
rencjach nieolimpijskich, które były ostatnimi zawodami na 
torze. W Pruszkowie dwa złote medale wywalczył Piotr Ma-
ślak. Podopieczny Piotra Brońskiego triumfował w wyścigu 
indywidualnym na 4 km i scratchu orlików, a srebro zdobył 
w wyścigu eliminacyjnym. Pozostałe 4 medale wywalczył Ju-
lian Kot. Zawodnik KK Tarnovia po złoto sięgnął w omnium, 
a po dwa srebrne w scratchu i wyścigu punktowym. Brązowy 
krążek do kompletu zdobył w wyścigu eliminacyjnym. 
Oficjalne zakończenie sezonu kolarskiego Klubu wraz z jego 
podsumowaniem odbędzie się pod koniec listopada.

~ Ania Lis
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Wysyp medali na torze
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~ i na koniec...

Wyrazy głębokiego współczucia 

dla Pani Stefanii Gorońskiej
z powodu śmierci męża 

oraz 
Mikołajowi Gorońskiemu 

z powodu śmierci ojca.

Składają 
Zygmunt i Mariola Wojtaszowie

1 listopada opuściła nas nagle i niespodziewanie Osoba 
wyjątkowa. Zawsze uśmiechnięta, dla każdego z dobrym 

słowem. Gromadziła wokół siebie Rodzinę i przyjaciół. 
Pełna planów na kolejne dni, tygodnie, miesiące, lata. 
Cieszyła się każdą chwilą. Dzisiaj Jej nie ma, ale jest 
i będzie w naszej pamięci. Naszym Przyjaciołom – 

Grażynie i Edkowi, Jance, Tatianie, Tadeuszowi  
oraz całej Rodzinie, bliskim i  znajomym

Śp. Elżbiety Tatarskiej
składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia  

w tych trudnych chwilach.
Maja i Andrzej, Grażyna i Krzysztof, Bogusia i Janusz,  

Lila, Danka i Wojtek, Tadeusz i Lucyna, Ewa i Krzysztof.

 Naszemu Pracownikowi

 Stanisławowi Toczek

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Taty

składa 
Zarząd i pracownicy

Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej
TP – KOM Sp. z o.o.

Z głębokim żalem żegnamy 

S.P. Marię Heczko

wyrazy szczerego współczucia  
dla całej rodziny 

składają koleżanki i koledzy  
z Klubu Seniora w Rumianku

Naszej koleżance

Marii Wojtasz

wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci wnuka Wojtka 

składają koleżanki i koledzy  
z Klubu Seniora w Rumianku

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 
Dz.U.2021.1899) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedno-
lity Dz.U.2021.2213) 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE OGŁASZA
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA 

DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI NA OKRES 15 LAT POD PRZY-
CHODNIĘ LEKARSKĄ ORAZ JEJ PROWADZENIE PRZEZ OPE-
RATORA PRYWATNEGO

Przedmiotem przetargu jest część działki nr 292/2, o pow. około 
2600m2 (z powierzchni działki 1,4678ha), położona w miejscowości 
Lusowo, gmina Tarnowo Podgórne, dla której Sąd Rejonowy w Po-
znaniu prowadzi księgę wieczystą nr TIK23. Na nieruchomości nie ma 
obciążeń.

Do nieruchomości istnieje wjazd z ulicy Poznańskiej w ulicę Zaką-
tek.

Osoby fizyczne oraz osoby prawne mogą przystąpić do przetargu, 
który odbędzie się w dniu 14 grudnia 2022r. o godz. 1000 w sali nr 10 
w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, budynek C.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pie-
niądzu w kwocie 4.000,00 zł najpóźniej do dnia 9 grudnia 2022r. na 
konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne : ING Bank Śląski S.A. O/
Poznań nr 48 1050 1520 1000 0005 0265 1441. W przetargu może 
uczestniczyć tylko osoba fizyczna lub osoba prawna, która wpłaci-
ła wadium. Za dzień wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków 
pieniężnych na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne. Wadium ule-
ga przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg 
od zawarcia umowy.

Wyłoniony w drodze przetargu Dzierżawca wykona projekt i uzyska 
pozwolenie na budowę przychodni lekarskiej wraz z zagospodarowa-

niem terenu z uwzględnieniem zapisów obowiązującego miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego. Dzierżawca zobowiąza-
ny jest do wykonania projektu i wybudowania obiektu spełniającego 
wszelkie wymagania jakim powinny odpowiadać budynki opieki zdro-
wotnej niezbędne do zapewnienia działalności leczniczej i udzielania 
świadczeń zdrowotnych. Dzierżawca w przychodni zapewni m. in. 
opiekę lekarza rodzinnego, w ramach umów z NFZ w zakresie finanso-
wania świadczeń zdrowotnych.

Dzierżawcy udzielona zostanie karencja w płatnościach czynszu li-
cząc od dnia zawarcia umowy do czasu uzyskania pozwolenia na użyt-
kowanie, jednak nie dłużej niż na okres 18 miesięcy. W przypadku 
opóźnienia w realizacji obiektu czynsz zostanie naliczony począwszy 
od dnia zawarcia umowy.

Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego zatwierdzonym uchwałą LV/936/2022 Rady Gminy Tarno-
wo Podgórne z dn. 28 czerwca 2022 r., zgodnie z którym znajduje się 
na terenie oznaczonym jako 2U – tereny zabudowy usługowej. Treść 
planu do wglądu jest w siedzibie tutejszego urzędu oraz na stronie in-
ternetowej urzędu: http://www.tarnowo-podgorne.pl/.

Cena wywoławcza czynszu wynosi brutto 15 zł za 1m2 powierzch-
ni, rocznie, co daje cenę wywoławczą czynszu w kwocie 39.000,00 zł.

Niezależnie od czynszu z tytułu dzierżawy istnieje obowiązek uisz-
czania podatku od nieruchomości.

Czynsz po upływie każdego roku dzierżawy może być waloryzo-
wany, w oparciu o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług, ogłaszany 
przez prezesa GUS, za rok poprzedni i zastosowanie go do obliczenia 
i ustalenia czynszu za cały rok następny po roku, którego wskaźnik ten 
dotyczy.

W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od 
przetargu.
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~ artykuł promocyjny

Poznański Auto Club, dealer marek DS, Hyundai, Citroen 
i Peugeot, poszerza swoje struktury, aby zwiększyć do-
stępność dla swoich Klientów. 

Od września bieżącego roku wielkopolscy posiadacze modeli 
Citroen i Peugeot mają możliwość korzystania z kolejnych w Po-
znaniu serwisów i salonów swoich marek. W wyniku rozbudowy 
i nowej organizacji w lokalizacji znanej już właścicielom marek 
DS i Peugeot przy ulicy Opłotki 15 (dzielnica Grunwald) rozpo-
czął działanie salon i serwis Citroen. Lokalizacja w pobliżu wę-
zła autostradowego Poznań-Komorniki pozwala na szybki do-
jazd klientom praktycznie z całej Wielkopolski. Z kolei w salonie 
marki Citroen w Złotnikach przy ulicy Obornickiej 4 rozpoczął 
w tym samym czasie działanie salon i serwis marki Peugeot.  

W ten sposób klienci obydwu francuskich marek mają teraz 
znacznie bardziej komfortowy wybór i większą dostępność do 
usług serwisowych swoich samochodów. Oba punkty wyposa-
żone zostały w dedykowaną specjalistyczną aparaturę, która po-
zwala na zgodną ze standardami marek diagnostykę i obsługę 
wszystkich modeli. Obsługą wspomnianych urządzeń zajmują się 
przeszkoleni pracownicy, wśród których są już fachowcy z pięt-
nastoletnim stażem. Motoryzacja rozwija się w bardzo szybkim 
tempie, dlatego pracownicy serwisów biorą udział w licznych 
szkoleniach dzięki czemu posiadają wiedzę i odpowiednie certy-
fikaty niezbędne do obsługi samochodów hybrydowych, a także 
całkowicie elektrycznych. 

Oznacza to w pełni niezależną funkcjonalność każdego serwi-
su zgodną ze standardami Autoryzowanej Stacji Obsługi. Każ-
dy z punktów dysponuje odrębnym wyposażeniem pozwalają-
cym na samodzielną działalność. Klienci mogą zatem w pełni 
korzystać z praw gwarancyjnych i przeglądów, które w każdym 
z punktów będą w odpowiedni sposób udokumentowane i wpro-
wadzone do systemów importerskich.

Każdy z salonów i serwisów dysponuje własnym zapleczem 
magazynowym oferując właścicielom Citroen i Peugeot orygi-
nalne części zamienne i akcesoria każdej marki. Stosowanie ory-
ginalnych części zdecydowanie zwiększa  sprawność działania 
samochodu, wydłuża jego żywotność i oczywiście wiąże się 
z kontynuacją gwarancji.  W strukturach spółki Auto Club funk-
cjonuje także warsztat napraw blacharsko-lakierniczych, miejsce 
najmniej chętnie odwiedzane przez każdego kierowcę. Jednak 
niezbędny element funkcjonowania każdego dealera samocho-
dowego. Tutaj klienci mogą liczyć na najwyższą jakość certyfi-
kowanych usług.

- Uruchamiając w Poznaniu kolejne salony i serwisy Citroen-
-Peugeot mieliśmy przede wszystkim na uwadze potrzeby jakie 
zgłaszali nam Klienci – mówi Wojciech Kostka Dyrektor Marki 
Citroen w salonie Auto Club – Niejednokrotnie, obok zdecydowa-
nie pozytywnych komentarzy i podziękowań ze strony Klientów, 

mieliśmy pytania o możliwość zakupu, serwisowania samocho-
dów innych marek koncernu Stellantis (*). Klienci Peugeot pyta-
li o Citroen i odwrotnie. I w ten sposób, wykorzystując synergię 
produktów Stellantis, doszliśmy do wniosku, że uruchomienie ko-
lejnego punktu sprzedaży/serwisu przy wykorzystaniu istniejącej 
już infrastruktury będzie korzystne dla wszystkich. Te dwa punkty 
dealerskie na mapie Poznania wzbogacają ofertę dla Klientów 
zainteresowanych zakupem Citroena lub Peugeota, a w przypad-
ku usług serwisu mechanicznego, jak również blacharsko-lakier-
niczego dodatkowo pozwalają Klientom w sposób szybki i kom-
fortowy zadbać o stan swoich samochodów.

- Klienci, zwłaszcza firmy, dla których transport towarów i usług 
jest podstawą działalności nie mogą tracić czasu – dodaje Łukasz 
Janicki Dyrektor marki Peugeot w Auto Club - Działamy w myśl 
maksymy Javiera Gonzaleza „ Nie możesz odzyskać czasu, ale 
możesz przestać go tracić”.  Samochody osobowe oraz dostawcze 
Peugeot, które są użytkowane przez naszych Klientów mają za za-
danie szybko i sprawnie dostarczać usługi na czas. Nasi kontrahen-
ci nie powinni oczekiwać na wykonanie usług serwisowych tylko 
być obsługiwani na bieżąco w jak najkrótszym czasie. Stworzenie 
kolejnego autoryzowanego salonu naszej marki na północy Pozna-
nia otwiera możliwości szybszej i sprawniejszej obsługi zarówno 
sprzedażowej jak i serwisowej. Pozwala to na planowanie dalsze-
go rozwoju naszej firmy, a przede wszystkim zwiększenie satysfak-
cji Klientów, która jest dla nas najważniejsza.

Nowe lokalizacje to zdecydowany „zysk” czasu i „oszczęd-
ność” podróży dla posiadaczy Citroen’ów i Peugeot’ów, którzy 
nie mieli dotychczas wyboru miejsca serwisowania.  To również 
możliwość poznania każdej z wspomnianych marek dla kierow-
ców, którzy nie doświadczyli dotychczas kontaktu z francuskimi 
modelami. W obu lokalizacjach można poznać najnowsze mode-
le, odbyć jazdę próbną, otrzymać kompletną ofertę finasowania 
i ubezpieczenia nowego samochodu. Także w obu lokalizacjach 
znajdują się potężne ekspozycje samochodów używanych wspo-
mnianych marek i nie tylko.  

Auto Club zaprasza Klientów do swoich salonów i serwisów 
w nowych lokalizacjach: ul. Opłotki 15, Poznań oraz ul. Obor-
nicka 4, Złotniki k. Poznania.

Spółka Auto Club jest częścią Grupy Bemo Motors, jed-
nej z największych w Polsce grup dealerskich, w skład której 
wchodzą takie marki jak  Ford, Hyundai, Mazda, Mercedes, 
Peugeot, Citroen, DS, Volvo oraz Levc. Salony spółki znajdu-
ją się w Poznaniu, Szczecinie, Koszalinie, Warszawie, Rzeszo-
wie, Gorzowie oraz Łodzi.

* Koncern Stellantis to potencjalnie czwarty co do wielkości 
producent samochodów na świecie. W jego skład wchodzą takie 
marki jak: Peugeot, Citroen, DS Automobiles, Opel, Alfa Romeo, 
Fiat, Jeep, RAM, Dodge czy Maserati

NOWY CITROEN I PEUGEOT NA MAPIE POZNANIA
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Zarezerwuj działkę już teraz, 
bez zobowiązań i formalności. 

Odbierz rabat -20% na rodzinny obiad 
w Country Parku “Pod Gajem”. 

Anastasia Prusiecka
Doradca ds. Nieruchomości
� office@grupakonkret.com
� +48 888 242 888

Zapraszamy do kontaktu 
od poniedziałku do piątku 
w godzinach 9:00-18:00

Prezentacja działek możliwa również w weekend. 
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 
i mailowego, aby umówić wizję lokalną.

Koncepcja projektowa podziału
nieruchomości w Ceradzu Kościelnym

Konkret Real Estate
Sprzedaż i Komercjalizacja
nieruchomości

Osiedle Sami Swoi w Ceradzu Kościelnym w gminie
Tarnowo Podgórne, tylko 28 kilometrów od Poznania
to idealna lokalizacja na wymarzony dom:

• Doskonały dojazd – DK 92 i trasa szybkiego ruchu S11
 – zachodnia obwodnica Poznania
• Bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura Gminy
• Tereny będą objęte miejscowym planem
 zagospodarowania przestrzennego już za 10 miesięcy
• Rekreacja i atrakcje – Pałac w Jankowicach, 
 Dolina Samy parki z pomnikami przyrody, kluby fitness,
 Termy Tarnowskie, bliskość Country Parku “Pod Gajem"
• Malowniczy krajobraz i czyste powietrze
• Atrakcyjna cena zakupu, już od 395 pln/m2

• Dobra lokata kapitału

Powyższe informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1  Kodeksu Cywilnego.�
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• SZUKAM PRACY
• Podejmę się prac ogrodniczych oraz 
cięcie drzew, rąbanie drewna 575 518 
345
• Podejmę się prac ogrodowych, 503 
008 671

Podziękowania:

Caritas Przeźmierowo serdecznie dziękuje Panu Eugeniuszowi Duhrowi i Pani 
Karolinie Duhr za kolejne wsparcie naszych licznych akcji charytatywnych. 
Ufamy, że Wasza przychylność i hojność wywoła uśmiech na twarzy obda-

rowanych.

Dyrekcja Przedszkola „Leśne Skrzaty”w Przeźmierowie wraz z całą społecz-
nością przedszkolną składa gorące podziękowanie Panu Wójtowi Tadeuszo-
wi Czajka oraz Panu Andrzejowi Korpikowi za koordynację realizacji pro-

jektu nasadzeń w postaci: lawendy, hortensji, rododendronów oraz traw ozdobnych. 
Podziękowania kierujemy również do Pani Anny Grochal, mamy Zuzi, która zapro-
jektowała naszą przestrzeń wokół przedszkola.

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: 07.11.2022 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. 
Okładka: plakat PRL

Zatrudnimy osobę 
sprzątającą  

- pracownika gospodarczego  
do sprzątania pływalnia 
w Tarnowie Podgórnym 

(Tarnowskie Termy) 

Tel.: 61 222-60-50

Przyjmę młodego 
instalatora sanitarnego 

lub do przyuczenia.

tel.: 603 118 115Agencja reklamowa Kseroplast Plus 
z siedzibą w Zakrzewie rekrutuje na stanowiska: 

pracownik spawalni/ślusarni, pomocnik 
spawacza, montażysta (praca wyjazdowa), 

pracownik administracyjno-biurowy. 

Szczegóły pod numerem tel. 515 186 280

Zarządzanie emocjami
oraz wsparcie sportowców

w budowaniu pewności siebie
www.malgorzataremlein,pl

660-140-488
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OKNA • ROLETY
NAPRAWA
665 356 318

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

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

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!

PSYCHOLOG
ZABURZENIA LĘKOWE
www.malgorzataremlein.pl

660 140 488
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chirurg onkolog
chirurg klatki piersiowej
dietetyk
endokrynolog
ginekolog-położnik
internista

Murawa & Kostrzak
MEDICAL PARTNERS

kardiolog
masaż i akupunktura
medycyna estetyczna
pediatra
radiolog (pracownia badań USG
i biopsji diagnostycznych)

514-408-428 ul. Malwowa 53
60-175 Poznań

Serdecznie zapraszamy do nowo powstałego miejsca w
której czekają na Państwa nasi specjaliści

Joanna Drwięga
Doradca 

ds. Rynku Nieruchomości
# Negocjator

Licencja 27537

tel. 730 010 577 

 HomeAdvisor
 Home Advisor Nieruchomości

Jeśli widzicie Państwo 
sens w tym, by 

umówić się z nami 
na spotkanie 
- zapraszamy.

BIURO NIERUCHOMOŚCI HOME ADVISOR 
SPECJALIZUJE SIĘ W POŚREDNICTWIE 
SPRZEDAŻY, KUPNA I WYNAJMU MIESZKAŃ
ORAZ DOMÓW NA TERENIE POZNANIA 
I OKOLIC.  

Nasze wieloletnie doświadczenie zaowocowało 
licznymi transakcjami oraz długofalowymi relacjami 
z Klientami.
Zaufała nam spora rzesza ludzi - powierzając nam 
swoje mieszkania i domy na sprzedaż i dzieląc się z 
nami częścią życia, codziennością i emocjami.
Zdajemy sobie sprawę, że sprzedaż mieszkania to nie 
jest zwykłe wystawienie ogłoszenia na popularnych 
portalach, czy zrobienie dobrych zdjęć.

Nasi Klienci zdecydowali się na współpracę z nami 
ponieważ:
• OSZCZĘDZAJĄ CZAS - odbieranie telefonów, pre-
zentacje mieszkania, spotkania z zainteresowanymi 
klientami, negocjacje - bierzemy na siebie
• OSZCZĘDZAJĄ PIENIĄDZE - marketing ogłoszenia, 
wyróżnienia, aktualizacje, banery, home staging itp - 
bierzemy na siebie
• CHCĄ UNIKNĄĆ NIEEFEKTYWNYCH SPOTKAŃ, co 
często wiąże się ze zwalnianiem z pracy lub rezygnacją 
z ulubionych zajęć z dziećmi, rodziną czy przyjaciółmi - 
by pokazać mieszkanie
• OBAWIAJĄ SIĘ PRZEDŁUZAJĄCYCH PROCEDUR 
uzyskania dokumentów do finalizacji sprzedaży
• NAJWIĘCEJ DOBRYCH NOT otrzymaliśmy jednak od 
naszych Klientów za to, że przy ich minimalnym zaan-
gażowaniu ograniczonym często do jednego lub dwóch 
spotkań, otrzymali maksymalny zysk - w postaci zbycia 
mieszkania czy domu za dobrą cenę.
Działamy inaczej niż to się ogólnie przyjęło na rynku
- pierwszym krokiem jest spotkanie i szczera rozmowa 
z Klientami.

Po spotkaniu podejmiemy decyzję
- Państwo czy chcielibyście powierzyć nam swoje

mieszkanie, a my - czy podejmiemy się tej sprzedaży.

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
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GARNITURY - MARYNARKI - SPODNIE - KOSZULE - KURTKI - BUTY

SALON
MODY 
MĘSKIEJ

TARNOWO PODGÓRNE 
UL. POZNAŃSKA 100B  

KOM. 697 703 200

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

SZEROKI ASORTYMENT ODZIEŻY MĘSKIEJ W ATRAKCYJNYCH CENACH

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832

FOTOWOLTAIKAFOTOWOLTAIKA
nadal się OPŁACA!nadal się OPŁACA!

 517-654-111, 517-654-333
ul. Ogrodowa 9, 62-81 Przeźmierowo

www.el-power.euwww.el-power.euZaufaj lokalnej firmie  
i załóż instalację z EL POWER

Skorzystaj z naszą pomocą
z DOTACJI z programu MÓJ PRĄD 4.0

Zadzwoń, napisz  
lub odwiedź nas w naszym biurze

SPRZEDAM  

DZIAŁKĘ 
INWESTYCYJNĄ 

3,3 ha

OKOLICE TARNOWA 
PODGÓRNEGO

TEL. 665 666 849,
      695 356 815

Oddam za grosze!
1.  Maszyna do szycia 

Łucznik
2.  Maszyna do robienia 

swertów
3. Biurko
4. Materac 200x90x25 cm

tel.: 882 551 217
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BIURO RACHUNKOWE

KAIZEN
• USŁUGI KSIĘGOWE

• OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA •

• BEZPŁATNA POMOC PRZY
ZAKŁADANIU DZIAŁALNOŚCI

GOSPODARCZEJ •

PIERWSZY MIESIĄC
OBSŁUGI 50% RABATU!

BARANOWO, UL. SŁONECZNA 12
TEL. 667 117 377

WWW.BIURO-KAIZEN.PL

BIURO RACHUNKOWE

KAIZEN
• USŁUGI KSIĘGOWE

• OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA •

ZAKŁADANIU DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ •

PIERWSZY MIESIĄC
OBSŁUGI 50% RABATU!

BARANOWO, UL. SŁONECZNA 12
TEL. 667 117 377

WWW.BIURO-KAIZEN.PL

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

UL. ROLNA 8

600 45 37 27

Gabinet Weterynaryjny „WolVet”

Pełen zakres usług, USG, EKG, RTG
badanie krwi, endoskop

lek. wet. Michał Woliński

Zapraszamy

tel. 604 078 665, ul. Leśna 36, Kaźmierz
pn-pt 1000-1700, sob. 1000-1200

Prosimy o telefoniczne umawianie wizyt.

www.wolvet.com

61 8154 813, 530 769 270 www.gkcosmetics.pl
Przeźmierowo, Leśna 19, pon - pt 9.00 - 18.00

HURT - DETAL

Sklep
przeniesiono

na Leśną 19

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

Ujęcia z
drona

Studio Graficzne
Strony www    Ulotki    Banery    Kalendarze    Pieczątki

Wizytówki    Fotoprodukty    Foldery    Projekty graficzne
Ksero    Odzież reklamowa    Grawer    Gadżety z nadrukiem

Oklejanie pojazdów    i inne    

.
.

. . .. . .. .

. . . .

. . .

.

.

logo

twoje

Zdjęcia do dokumentów
Dowodowe   Paszportowe   Prawa jazdy   Legitymacyjne   Wizy

Dyplomowe   Karty pobytu   PESEL   i inne  

Zdjęcia produktowe
Ujęcia dronem   Sesje   Imprezy okolicznościowe   Zdjęcia biznesowe

logo

lub zdjęcie

. . .

Przeźmierowo - PASAŻ
ul. Rynkowa 75c

725 405 000 785 775 477
centrumreklamowe.com.pl

Fotograf

Mrowino
ul.Bożydara 1
    600 455 301

www.elektron-tomala.pl

elektryczne smart home
odgromowe remonty instalacji
kamery podłączenia płyt
monitoring

INSTALACJE: 

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

tel. 508 610 256
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+48 605 320 413,  ul. Zachodnia 3, TP
www.bankietowastrzelnica.pl

WESELA • IMPREZY RODZINNE 

•  Wykwalifikowane 

Masażystki z Tajlandii

• Promocyjne ceny

• Masaże dla par

•  Zabiegi SPA oryginalnymi  

produktami z Tajlandii

Zawsze udany pomysł na prezent!

Zarezerwuj online na  www.thaiworld.pl  lub telefonicznie  690 126 236

ul. Rynkowa 146, Przeźmierowo

Masaże Tajskie
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USŁUGI 
OGRODNICZE

UKŁADANIE
KOSTKI BRUKOWEJ

607 668 942

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
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NIEMIECKI
korepetycje

 508 513 864

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

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
739 693 313

Chcesz mieć kreskę fresh? Odwiedź Devillebarber  
i wybierz swojego barbera! Zapraszamy!!!

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 76, tel. 518 574 380
Jesteśmy dla was otwarci w godzinach  

od pon-pt. 10-20 i w sob. 11-18
Na hasło: ,,Fresh z Sąsiadką’’ – 10% rabatu!

Podnośniki 
koszowe

tel. 608 443 604 • Diagnoza i pomoc w problemach emocjonalnych i poznawczych 
   dzieci i młodzieży
• Program harmonizacji i równoważenia półkul mózgowych
• Doradztwo zawodowe i coaching dla młodzieży i dorosłych

Systemowe wsparcie psychologiczne
oraz doradztwo zawodowe
dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Instytut Monitorowania Talentów
ul. Marcelińska 14, Poznań,        +48 691 362 559

www.imt.com.pl

Twój barber
ZNAJDŹ NAS facebook



56    | sąsiadka~czytaj |  listopad 2022

~ reklamy

BIURO RACHUNKOWO-KSIĘGOWE
Kompleksowa obsługa księgowa - ZUS - Płace

Również w j. angielskim • Rozliczenie roczne PIT
Zasiłki zagraniczne • Zwrot podatków zagranicznych

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

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

KOREPETYCJE CHEMIA
WSZYSTKIE POZIOMY

603960649

DRZEWA
wycinanie i przycinanie

tel. 608 443 604

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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CHIŃSKIE CENTRA HANDLOWE

ZAPRASZAMY!

 Przeźmierowo ul. Rynkowa 144A
 Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 40D

Godziny otwarcia: poniedziałek-sobota  9.00 – 19.00
NISKIE CENY!   DOBRA JAKOŚĆ!   DUŻY WYBÓR!

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: 608 409 988

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

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

USŁUGI 
REMONTOWE

MALOWANIE
UKŁADANIE PŁYTEK 

WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

TEL: 537 700 281
DOBRA JAKOŚĆ + NISKA CENA

kom. 602 659 208
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 www.pwprojekt.pl   

 biuro@pwprojekt.pl

  601 70 55 41

 Rynkowa 148, Przeźmierowo

GRAFIKA
DRUK

FOTOGRAFIA REKLAMOWA

REKLAMA POLIGRAFIA
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ŠKODA FABIA 37 900 zł

Zapraszamy



GŁOSOWANIE ELEKTRONICZNE
NA GMINNEJ STRONIE INTERNETOWEJ

od 14 listopada (od g. 00.01) do 17 listopada (do g. 23.59)KIEDY

GDZIE tarnowo-podgorne.pl/prl/glosowanie

JAK 1. Uzupełnij dane osobowe: imię, nazwisko, numer PESEL
2. Wybierz zadanie inwestycyjne z rozwijanej listy:
     · ogólnogminne – wybierz 1 pozycję z listy
     · lokalne – wybierz 2 różne pozycje z listy
3. Kliknij przycisk „Oddaj głos˝. 
     Skuteczne głosowanie potwierdza komunikat „Twój głos został oddany˝.

System głosowania elektronicznego zapisuje, że dany wyborca już zagłosował.
Nie można ponownie zagłosować elektronicznie, ani zmienić swojego wyboru głosowania. 
Wyborca zostaje wykreślony z listy uprawnionych do głosowania tradycyjnego (20.11.).

GŁOSOWANIE TRADYCYJNE
W STACJONARNYCH PUNKTACH WYBORCZYCH

20 listopada (godz. 8.00-20.00)

2 KARTY DO GŁOSOWANIA

ogólnogminne zadania inwestycyjne lokalne zadania inwestycyjne

wybór 1 zadania z listy wybór 2 zadań z listy
X X X

Potrzebne do okazania dokumenty: dowód tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL.
Oddane głosy są nieważne gdy:
- na karcie ogólnogminnej zaznaczono więcej niż 1 zadanie inwestycyjne,
- na karcie lokalnej zaznaczono mniej lub więcej niż 2 zadania inwestycyjne,
- nie zaznaczono żadnego zadania inwestycyjnego.
Uprawnieni do głosowania: osoby, które ukończyły 18 rok życia, znajdujące się w reje-
strze wyborców.

JAK POSTAWIĆ NA SWOIM?

KIEDY

GDZIE

JAK

Sprawdź na stronie obok

GŁOSOWANIE ELEKTRONICZNE
NA GMINNEJ STRONIE INTERNETOWEJ

od 14 listopada (od g. 00.01) do 17 listopada (do g. 23.59)KIEDY

GDZIE tarnowo-podgorne.pl/prl/glosowanie

JAK 1. Uzupełnij dane osobowe: imię, nazwisko, numer PESEL
2. Wybierz zadanie inwestycyjne z rozwijanej listy:
     · ogólnogminne – wybierz 1 pozycję z listy
     · lokalne – wybierz 2 różne pozycje z listy
3. Kliknij przycisk „Oddaj głos˝. 
     Skuteczne głosowanie potwierdza komunikat „Twój głos został oddany˝.

System głosowania elektronicznego zapisuje, że dany wyborca już zagłosował.
Nie można ponownie zagłosować elektronicznie, ani zmienić swojego wyboru głosowania. 
Wyborca zostaje wykreślony z listy uprawnionych do głosowania tradycyjnego (20.11.).

GŁOSOWANIE TRADYCYJNE
W STACJONARNYCH PUNKTACH WYBORCZYCH

20 listopada (godz. 8.00-20.00)

2 KARTY DO GŁOSOWANIA

ogólnogminne zadania inwestycyjne lokalne zadania inwestycyjne

wybór 1 zadania z listy wybór 2 zadań z listy
X X X

Potrzebne do okazania dokumenty: dowód tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL.
Oddane głosy są nieważne gdy:
- na karcie ogólnogminnej zaznaczono więcej niż 1 zadanie inwestycyjne,
- na karcie lokalnej zaznaczono mniej lub więcej niż 2 zadania inwestycyjne,
- nie zaznaczono żadnego zadania inwestycyjnego.
Uprawnieni do głosowania: osoby, które ukończyły 18 rok życia, znajdujące się w reje-
strze wyborców.

JAK POSTAWIĆ NA SWOIM?

KIEDY

GDZIE

JAK

Sprawdź na stronie obok


