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~ na wstępie

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

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

W SOBOTY URZĄD NIECZYNNYW SOBOTY URZĄD NIECZYNNY

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

61 814 62 62

Przychodnia Lekarska 
MED-LUX – Przeźmierowo

61 816 39 00

Przychodnia Lekarska 
VITA-LONGA – Przeźmierowo

61 814 20 41

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

668 694 962
668 694 963

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

61 814 64 30

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

800 909 909

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

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

887 853 689 
887 85 14 61

Filia Urzędu Pocztowego  
w Przeźmierowie, ul. Rynkowa 75 C

887 852 831 

Agencja Pocztowa  
w Przeźmierowie, ul. Ogrodowa 14

61 651 41 51 
801 333 444

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

61 814 69 52

112 Szanowni Państwo!
Łagodniejsze obostrzenia sanitarne, pierwsze wy-
darzenia z udziałem publiczności, a do tego piękna 
pogoda – wszystko zachęca do spędzania wolnego 
czasu na świeżym powietrzu. A przecież przed nami 
wakacje! Dlatego postanowiliśmy zebrać propozycje 
atrakcji i wydarzeń, przygotowanych przez gminne 
jednostki, instytucje kultury, organizacje pozarządo-
we itp. W jednym miejscu dajemy Państwu pełną wa-
kacyjną ofertę. Dziś prezentujemy ofertę do połowy 
lipca, ciąg dalszy będziemy publikować w następnym 
wydaniach. Proszę zachować te strony i śmiało ko-
rzystać! 
Nieustannie gorąco zachęcamy do szczepienia prze-
ciw COVID-19. Szczepmy się w trosce o zdrowie wła-
sne i innych. Dla tych, którzy drugą dawkę chcieliby 
przyjąć w innym miejscu niż pierwszą, mamy rozwią-
zanie – trzeba uwolnić skierowanie (piszemy o tym 
wewnątrz numeru). W przypadku tych szczepień nie 
obowiązuje rejonizacja.
Pozdrawiam

~ Agnieszka Rzeźnik, Redaktor naczelna

Serce dla 
potrzebujących

Również w Sadach, obok sklepu „Żabka”, stanęło serce 
na nakrętki. 

Zachęcamy do zbierania i wypełniania naszego cha-
rytatywnego serduszka. Serce zostało wykonane przez nasze-
go mieszkańca Andrzeja Orła, który nieustannie wspiera naszą 
miejscowość. Dziękujemy! Niech nasze serce bije dla potrze-
bujących! ~ Sady
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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

Okolice giełdy części 
samochodowych w Przeźmierowie 
są pełne śmieci, potem tony 
odpadów za publiczne pieniądze 
wywożone na gminne wysypisko. 

Brak koszy sprawia, że pojawiają 
się śmieci na chodnikach, a potem 
wiatr roznosi je po okolicy. Robi 
się straszny bałagan! Czy jest 
możliwość ustawienia kolejnych 
koszy na odpady?

Czy gmina prowadzi statystykę ile 
procent mieszkańców Gminy już 
zachorowało na COVID-19?

Czy Gmina planuje budowę 
drugiego skateparku w Tarnowie 
Podgórnym? Przydałby się 
bardzo gdyż pewnie naturalnie 
rozdzieliłby młodszych i starszych 
użytkowników. Obecnie młodsi 
często przeszkadzają starszym, 
a starsi „wystraszają” młodszych. Do 
tego są takie dni że w ogóle nie ma 
gdzie jeździć - tylu jest chętnych...

To rzeczywiście spory problem, dlatego zdecydowaliśmy się, by w otoczeniu 
giełdy (ul. Rzemieślnicza) zainstalować monitoring. Mamy nadzieję, że po-
zwoli to na lepszą identyfikację sprawców zaśmiecania, a także że zadziała 

prewencyjnie.

Na terenie Gminy mamy setki dróg, ulic. Ustawienie koszy na śmieci wzdłuż 
nich wymagałoby ponoszenia ogromnych kosztów: najpierw ich zakupu,  
a potem obsługi. Dlatego na razie nie planujemy ustawiania dodatkowych 

koszy.
Jeżeli chodzi o śmieci budowlane, to powinny być one zagospodarowywane zgod-

nie z naszym regulaminem utrzymania czystości porządku (jest dostępny na naszej 
stronie internetowej tarnowo-podgorne.pl w zakładce Dla mieszkańców / Ochrona 
środowiska / Regulaminy). Pozostawianie odpadów, niezabezpieczonych przed np. 
wiatrem, w miejscach do tego nieprzeznaczonych, jest niedopuszczalne!

Gmina nie posiada takich danych, ponieważ nie są one Gminie udostępniane. 

Na razie nie planujemy budowy kolejnego skateparku. Natomiast w tym roku 
rozpoczniemy budowę alei rekreacyjnej, łączącej Park 700-lecia z Tarnow-
skimi Termami. Będzie ona asfaltowa, o szerokości 4 m, dlatego uważam, 

że będzie ona dobrym miejscem zarówno dla spacerowiczów, jak i dla jeżdżących na 
deskorolce – oczywiście przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa wszystkich uczest-
ników ruchu.
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~ aktualności

Sprawdź,  
co się dzieje  

w Twojej  
miejscowości

Baranowo
Posiadamy pozwolenie na budowę ul. Letniskowej

Posiadamy pozwolenie na budowę ul. Nad Miedzą 
(w granicach m. Poznania).Trwają uzgodnienia z PSG 
w sprawie terminu przebudowy gazociągu. 

Trwa opracowanie projektu przebudowy ul. Platy-
nowej oraz skrzyżowania Szamotulska/Kasztanowa/
Platynowa

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

Ceradz Kościelny
Podpisano umowę z wykonawcą budowy ul. Orła

Uruchomiono sygnalizację świetlną na przejściu dla 
pieszych przez ul. Jankowicką przy szkole

Wybrano wykonawcę projektu modernizacji starej 
szkoły na cele edukacyjne

Zakończono rozbudowę remizy

Chyby
Trwa procedura uzyskania w Starostwie Powiatowym 
zezwolenia na przebudowę ul. Kasztanowej 

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

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

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

Kokoszczyn 
Trwa opracowanie dokumentacji przetargowej dla wy-
łonienia wykonawcy budowy II etapu ścieżki pieszo-ro-
werowej łączącej Kokoszczyn z Tarnowem Podgórnym 
– od Kokoszczyna do Góry

Lusowo
Trwa procedura przetargowa, mająca na celu wyłonie-
nie wykonawcy budowy ul. Kukułki

Posiadamy pozwolenie na budowę ul. Zielnej

Zawarto umowę na modernizację boiska przy szkole 
podstawowej

Zawarto umowę z wykonawcą na termomodernizację 
budynku komunalnego przy ul. Poznańskiej

20 maja, z okazji Światowego Dnia Pszczół, Gmina Tarnowo Podgórne roz-
dała 300 roślin miododajnych. W przeprowadzeniu akcji pomogli soł-
tysi, rady sołeckie i wolontariusze, którzy bardzo się zaangażowali. Do 

każdej rośliny dołączaliśmy ulotki informujące o ważnej roli pszczół w ekosystemie. 
Najmłodszych – dzięki współpracy z firmą Herlitz – mogliśmy obdarować zeszyta-
mi, oczywiście z „pszczołowymi” motywami. 

Na chętnych rośliny czekały w 5 lokalizacjach: w Sierosławiu, Lusówku, Wyso-
gotowie, Tarnowie Podgórnym i Przeźmierowie. Wszystkie zostały rozdane bardzo 
szybko – teraz będą zapraszać pszczoły do przydomowych ogródków.

~ ARz

Tarnowo na pszczołowo

Sołectwo Tarnowo Podgórne organizuje Samochodową Rundkę po Gminie – 
Rajd dla Piotrusia Pana. 26 czerwca na trasę wyruszą załogi, by wykonywać 
kolejne zadania przygotowane przez organizatorów. Co ważne, znajomość 

Gminy nie jest konieczna. Do udziału zachęcamy również tych, którzy jeszcze ni-
gdy nie startowali w takim wydarzeniu. Ale ostrzegamy – to wciąga! Wiedzą to ci, 
którzy pojechali w  wielkoorkiestrowej Rundce „Króle na Kołach” – to wydarzenie 
organizuje ta sama ekipa, więc gwarantujemy, że będzie i wesoło, i zaskakująco. 

Impreza ma charakter charytatywny – numery startowe można już licytować na 
Facebookowym wydarzeniu Rajd dla Piotrusia Pana. Zebrane środki zostaną przeka-
zane w ramach pomocy finansowej na Turnus Rehabilitacyjny dla mieszkańca Tar-
nowa Podgórnego Piotrusia Zwirblisa.

Zapraszamy do zgłaszania się – liczba  załóg ograniczona.  ~ ARz

Rajd dla Piotrusia Pana 
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~ aktualności

Na czerwcowej sesji Radni Gminy Tarnowo Podgórne 
udzielili Wójtowi Tadeuszowi Czajce votum zaufania 
oraz absolutorium.  

Najpierw ocenie został poddany Raport o stanie Gminy. 
Omawiając ten dokument Wójt podkreślał wpływ pandemii na 
wyniki realizację gminnych zamierzeń, na uzyskane wyniki 
ekonomiczne oraz na działalność gminnych instytucji, spółek, 
organizacji. Potem odpowiadał na pytania Radnych. Ostatecz-
nie wotum zaufania udzieliło 17 radnych, a 3 wstrzymało się 
od głosu (1 osoba była nieobecna).

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium poprzedziło 
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok, przed-
stawienie sprawozdania finansowego oraz informacja o stanie 
mienia Gminy. Przeczytane zostały kolejno opinia Regional-
nej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, opinia Komisji Rewi-
zyjnej Rady Gminy oraz opinie Komisji Stałych Rady Gminy. 

 Uchwałę o udzieleniu absolutorium Wójtowi Tadeuszowi 
Czajce podjęto jednogłośnie.

Wójt, dziękując Radnym za tak mocne poparcie, podkreślił, 
że jest to wyraz uznania dla pracy jego, jego współpracowni-

ków, pracowników Urzędu Gminy oraz wszystkich osób re-
alizujących zadania stawiane przed gminnym samorządem. 
Podziękował również Skarbnik Katarzynie Jackowiak za skru-
pulatne pilnowanie stanu gminnych finansów, co w czasie pan-
demii stanowiło nie lada wyzwanie.  ~ ARz

Jednogłośne absolutorium !

Sąsiedzi wybrali Wójta

13 czerwca w Dopiewie odbyły się przedterminowe 
wybory na Wójta.  Dotychczasowy Zastępca Wój-
ta Paweł Przepióra (na zdjęciu) uzyskał 76,17 % 

głosów i wygrał wybory w I turze. Drugi kandydat, Paweł Bą-
czyk, zdobył 23,83 % głosów. 

Przypomnijmy, powodem przedterminowych wyborów było 
wygaśnięcie mandatu związane ze śmiercią Wójta Adriana 
Napierały 9 grudnia 2020 r. Termin wyborów był przekłada-
ny ze względu na obostrzenia sanitarne, a w tym czasie urząd 
sprawował komisarz powołany przez wojewodę. 

~ ARz

89. akcja honorowego krwiodawstwa, zorgani-
zowana przez Stowarzyszenie Dar Serc i Re-
gionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwio-

lecznictwa, odbyła się 15 maja w Szkole Podstawowej nr 1 
w Tarnowie Podgórnym. Tradycyjnie już wydarzenie objął 
swoim patronatem Wójt Tadeusz Czajka. 

Przyszło 100 osób, z których zarejestrowały się 93, a po 
wstępnych badaniach – 86. Okazało się, że w przypadku kil-
kunastu osób przeszkodą w oddaniu krwi był wymagany od-
stęp czasu od przyjęcia szczepienia przeciw Covid-19. Dlate-
go ostatecznie krew oddało 66 chętnych. Zebrano niemal 30 
litrów (co oznacza, że dotychczas zebrano jej 4824,85 l).

– Dziękuję krwiodawcom za wrażliwość i bezinteresowność 
– mówi Wojciech Janczewski, Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy i Prezes Stowarzyszenia Dar Serc. – Jestem też niezwy-
kle wdzięczny za wszelką pomoc w przygotowaniu i przepro-
wadzeniu akcji, szczególnie pracownikom tarnowskiej „jedyn-
ki” oraz druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Kolejna akcja Stowarzyszenia Dar Serc jest zaplanowana 28 
sierpnia.  ~ ARz

30 cennych litrów
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~ aktualności

Lusówko
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla 
kontynuacji ścieżki/chodnika na ul. Rozalińskie i Sie-
rosławskiej

Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonaw-
cy budowy kolejnego etapu oświetlenia na os. Mor-
skim – pierwszy przetarg został unieważniony

Wybrano wykonawcę projektu i budowy hali namioto-
wej przy szkole podstawowej ul. Zespołowa 1

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

Trwa opracowanie koncepcji zagospodarowania tere-
nu dla Centrum Edukacji, Sportu i Rekreacji

Przeźmierowo
Posiadamy zezwolenie na wykonanie nawierzchni 
ul. Leśnej (od ul. Rynkowej do istniejącej nawierzchni 
z kostki w okolicy ul. Folwarcznej); trwa uzgadnianie 
z PSG terminu przebudowy gazociągu

Trwa budowa Centrum Integracji Obywatelskiej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na prze-
budowę ul. Olszynowej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na prze-
budowę ul. Sosnowej

Trwa procedura uzyskania w Starostwie Powiatowym 
pozwolenia na budowę ul. Zacisze

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

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej oświe-
tlenia ul. Orzechowej

Rozpoczęto budowę oświetlenia na ul. Polnej i Wyso-
gotowskiej

Trwają uzgodnienia z WZDW dotyczące budowy łączni-
ka ul. Rzemieślniczej z ul. Bukowską

Zawarto umowę z wykonawcą na remont szatni 
w szkole podstawowej

Rumianek
Trwa opracowanie dokumentacji na termomoderniza-
cje budynku komunalnego przy ul. Parkowej 

Trwa opracowanie projektu rozbiórki i budowy budyn-
ku komunalnego przy ul. Szkolnej

Sady
Trwa budowa budynków komunalnych przy ul. Jeży-
nowej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na wy-
konanie dodatkowego pasa ruchu w ul. Za Motelem

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej oświe-
tlenia ul. Jeżynowej

Trwa przygotowanie przetargu dla wyłonienia wyko-
nawcy II etapu budowy dróg na osiedlu Lipowym (To-
polowa, Olchowa, Jaworowa)

Trwa procedura przetargowa na modernizację boiska 
przy świetlicy wiejskiej

Trwa opracowanie dokumentacji na budowę budyn-
ków komunalnych

W związku z zakończeniem  wiosennych prac polowych, pomimo ob-
ostrzeń związanych z koronawirusem zostanie przeprowadzona nieod-
płatna zbiórka niebezpiecznych odpadów opakowaniowych, do których 

zaliczmy opakowania po nawozach i środkach ochrony roślin. Podczas przekazy-
wania  odpadów prosimy o przestrzeganie wszelkich norm sanitarnych (maseczki, 
rękawice). 

Objazdowa zbiórka odbędzie się w poszczególnych sołectwach wg zamieszczone-
go poniżej harmonogramu odbioru:

22 czerwca (wtorek)
Kokoszczyn od 9.00 do 9.30 – przy świetlicy wiejskiej
Góra, od 9.45 do 10.15 – przy świetlicy wiejskiej
Tarnowo Podgórne od 10.30 do 11.00 – parking ul. Szkolna, przy Markecie 

„MILA”
Rumianek od 11.15 do 11.45 – ul. Szkolna przy starej świetlicy wiejskiej
Ceradz Kościelny od 12.00 do 12.30 – przy świetlicy wiejskiej
Jankowice od 12.45 do 13.15 – przy świetlicy wiejskiej
Lusówko od 13.30 do 14.00 – wjazd do pałacu
Lusowo od 14.15 do 14.45 – parking przy kościele
23 czerwca (środa)
Sierosław od  9.00 do 9.30 – ul. Kasztanowa przy nr 4
Wysogotowo od 9.45 do 10.15 – przy świetlicy wiejskiej
Batorowo od 10.30 do 11.00 – przy świetlicy wiejskiej
Przeźmierowo od 11.15 do 11.45 – ul. Orzechowa za Pasażem 
Sady od 12.00 do 12.30 – przy świetlicy wiejskiej
Swadzim od 12.45 do 13.15 – przy świetlicy wiejskiej
Baranowo  od 13.30 do 14.00 – ul. Szamotulska 28  wjazd na teren Uniwersytetu 

Przyrodniczego
Chyby od 14.15 do 14.45 – przy świetlicy wiejskiej

Uwaga: w poprzednim numerze „Sąsiadki-Czytaj” informowaliśmy o nowych za-
sadach odbioru tego typu odpadów. Przypominamy, że w przypadku wytworzenia 
odpadów w ilości powyżej 50 kg wymagane było pisemne zgłoszenie tego faktu 
w Urzędzie Gminy do 11 czerwca. Od osób, które tego nie uczyniły, odpady te nie 
zostaną odebrane.

~ Marek Ratajczak
Główny specjalista ds. ochrony środowiska

Zbiórka  opakowań po nawozach  
i środkach ochrony roślin
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Dzień Samorządu Terytorialne-
go, który przypada 27 maja, 
świętowaliśmy również w na-

szej Gminie! W samo południe przed 
Urzędem Gminy rozległo się „100 lat” 
zagrane przez członków Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej Gminy Tarnowo Pod-
górne. Muzyczne życzenia przyjęli Wójt 
Tadeusz Czajka i Przewodnicząca Rady 
Gminy Krystyna Semba w otoczeniu 
pracowników Urzędu Gminy.

Wójt podziękował za niespodziankę. 
Przypomniał, że Dzień Samorządu Te-
rytorialnego to święto wszystkich osób 
i podmiotów działających na rzecz roz-
woju społeczności lokalnych – podzię-
kował im za zaangażowanie i życzył 
radości, zdrowia i energii do dalszego 
działania. 

A wieczorem budynek Urzędu został 
podświetlony kolorami Gminy Tarnowo 
Podgórne: żółtym, czerwonym i zielo-
nym. 

~ ARz

100 lat naszej Gminie! 

Znamy już wszystkich uczestników II edycji Festiwalu 
Talentów i Pasji w Gminie Tarnowo Podgórne! Teraz 
czas na głosowanie mieszkańców! Wystarczy wejść na 

stronę facebookową Festiwal Talentów i Pasji i zostawić lajka 
pod wybranym postem konkursowym! 

W tym roku swoje pasje i talenty zgłosili: 
• Maja Woźniak (rysowanie)
• Weronika Czachor (rysowanie)
• Jagoda Walewicz (malowanie)
• Hanna Śmiglak (haft krzyżykowy)
• Ewa Kiełczewska (obrazy włóczką malowane)
• Waldemar Śmiglak (makramy)
•  Stanisław Woźniak (zabytkowa mo-

toryzacja)
• Andrzej Wasilewski (śpiew, gra)
•  Zosia Drążewska (taniec w stylu mo-

dern jazz)
• Wiktoria Woźniak (fotografia)
• Zarina Zaradna (gra na harfie)
• Martyna Perz (śpiew)

• Amelia Drążewska (taniec w stylu modern jazz)
• Zuzanna Zujewska (jazda konna)
• Sylwester Czajkowski (gra na skrzyocach)
• Anna Gąsiorek (gra na pianinie)
• Karolina Jurgowiak (układanie kostki Rubika)
• Kamila Cicha (śpiew)
• Laura Jezierna (śpiew)
• Laura Wieczorek (śpiew)

Głosowanie trwa do 21 czerwca do 
godz. 17.00. Uroczysta gala festiwalu 
odbędzie się 27 czerwca o godz. 17.00, 
a oprócz uczestników festiwalu – miesz-
kańców Gminy Tarnowo Podgórne – na 
scenie plenerowej Pałacu Jankowice wy-
stąpi Krzysztof Iwaneczko. Więcej infor-
macji o tym koncercie na str. 34

~ ARz

Oddaj głos na talenty i pasje mieszkańców 
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Sierosław
Zakończono rewitalizację Dworku i jego otoczenia

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

Tarnowo Podgórne
Trwają prace przy budowie ul. Rolnej

Trwa budowa Centrum Integracji Obywatelskiej

Trwa opracowanie projektu Termalnego Parku Zdro-
wia (tężnie)

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

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej oświe-
tlenia ul. Karolewskiej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej oświe-
tlenia ul. Czereśniowej

Trwa procedura przetargowa, mająca na celu wyłonie-
nie wykonawcy budowy ul. Wiśniowy Sad

Trwa opracowanie projektu na termomodernizację bu-
dynku komunalnego przy ul. Pocztowej

Zawarto umowę z wykonawcą na odmalowanie Szkoły 
Podstawowej nr 1

Trwa opracowanie dokumentacji na remont i przebu-
dowę sali gimnastycznej z szatniami w Szkole Podsta-
wowej nr 1

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

Posiadamy zezwolenie na przebudowę ul. Pszennej

Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej miejscowości

Nauka w Zespole Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne niejedno ma obli-
cze!  Dzięki współpracy szkoły z firmą Amica, nawiązanej dzięki zaanga-
żowaniu Olandii, szkolna kuchnia jest od teraz  jeszcze lepiej wyposażona. 

I od razu odbyło się w niej wspólne gotowanie. 
Pod okiem znanych szefów Kuchni – Mikołaja Reja i Pawła Ludka – dwoje 

uczniów i nauczycielka angielskiego (pasjonaci gotowania) przygotowali dla za-
proszonych gości polędwiczkę sousvide, pęczakotto z młodymi warzywami i serem 
dojrzewającym, glazurowane młode marchewki, a na deser truskawkowe lody z ma-
scarpone. Było przepysznie i bardzo sympatycznie – kolejny raz okazało się, że naj-
lepsze rozmowy toczą się w kuchni!

~ ARz

Szkolne gotowanie

Można uwolnić szczepienie!
Przyjąłeś już pierwszą dawką szczepionki, a nie możesz zaszczepić się drugą 

dawką w wyznaczonym wcześniej terminie w punkcie szczepień, w którym 
szczepiłeś się pierwszą dawką i chcesz to zrobić w innym miejscu? Jest na to 

rozwiązanie: aby zmienić miejsce szczepienia należy skontaktować się z punktem, 
w których przyjmowało się pierwszą dawkę i poprosić o uwolnienie skierowania.

Uwolnienie przez punkt szczepień skierowania pozwala na umieszczenie go w tak 
zwanej chmurze. Wtedy widoczne jest ono dla innych punktów szczepiennych, co 
umożliwia zarejestrowanie się w zupełnie innym miejscu i przyjęcie tam drugiej 
dawki szczepionki. Informacja ta dotyczy również dzieci i młodzieży (ukończone 
12 lat i więcej). 

W Gminie Tarnowo Podgórne można zaszczepić się w następujących punktach:
· Centrum Medyczne MED-LUX, ul. Rynkowa 63, Przeźmierowo, formularz 

zgłoszeniowy na med-lux.pl lub tel. 61 8163 900,
· Poradnia Specjalistyczna BO.Medica, ul. Rynkowa 18, Przeźmierowo, mail 

zdrowie@bomedica.com.pl lub SMS 782 108 108,
· Punkt szczepień MEDIKOR, Ośrodek Zdrowia, ul. Sportowa 1, Tarnowo Pod-

górne, specjalna zakładka na www.medikor.eu, mail szczepieniatarnowo@medikor.
eu lub tel. 512 987 874.

Uwaga – w punkcie szczepień Szpitala Podolany na Tarnowskich Termach odby-
wa się wyłącznie szczepienie II dawką osób, które przyjęły tam I dawkę.

Przed każdym szczepieniem (zarówno przed pierwszą, jak i przed drugą dawką!) 
trzeba wypełnić formularz wstępnego wywiadu przed szczepieniem. Formularz jest 
dostępny w punktach szczepień, ale wypełnienie go w domu przyspiesza procedurę 
i skraca czas szczepienia.

~ ARz

Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie opublikowało za-
sady sprzedaży zezwoleń upraw-

niających do amatorskiego połowu ryb 
w obwodach rybackich Jeziora Lusow-
skie na rzece Sama i Jeziora Radziszew-
skie na rzece Szczanica. Szczegóły znaj-
dują się na naszej stronie internetowej 
www.poznan.wody.gov.pl  lub na gmin-
nej tarnowo-podgorne.pl

~ ARz 

Zasady 
sprzedaży 
zezwoleń na 
połów ryb
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Siódma edycja Triathlonu Lwa 
w Lusowie odbyła się w sobotę, 
12 czerwca. Uczestniczyło w niej 

w tym roku blisko 400 triathlonistów 
z całej Polski. Prognozowane burze omi-
nęły okolice Poznania, ale podczas roz-
grywanej po południu rywalizacji na 
dystansie 1/4 zawodnicy zmagali się 
z intensywnym deszczem. Nie przeszko-
dził on jednak w osiąganiu świetnych re-
zultatów – zwycięzca wbiegł na metę aż 
o 12 minut szybciej niż najlepszy zawod-
nik poprzedniej edycji, która odbyła się 
w 2019 roku.

Lusowo od 2014 r. jest gospodarzem 
Triathlonu Lwa, który – jak wynika z re-
lacji zawodników – wpisał się już na stałe 
w kalendarz wielu triathlonistów, nie tyl-
ko lokalnych. Tegoroczna edycja po raz 
drugi odbyła się w formule rolling-start 
(start ze stref czasowych, w kilkuosobo-
wych grupach), co istotnie wpłynęło na 
komfort pierwszej triathlonowej konku-
rencji. Rywalizacja stała na bardzo wyso-
kim poziomie – zdecydowanie wyższym 
niż podczas imprezy rozegranej przed 
dwoma laty.  

Zawody na dystansie 1/8 (475 m pły-
wania, 22,5  km jazdy na rowerze i 5,2 km 
biegu) wygrał pochodzący z Warszawy 
Tomasz Słupik, z czasem 1:01:26, dru-
gie miejsce zajął Sylwester Swat z Prze-
źmierowa - 1:04:20, a trzeci był Michał 
Marciniak (Skórzewo) - 1:05:41.

- Dzisiejszy start potraktowałem trenin-
gowo, ponieważ jutro biorę udział w za-
wodach w Ślesinie. Dystans 1/8 świetnie 
sprawdza się w przygotowaniach do 
mojego startu docelowego na ten rok, 
czyli październikowych Mistrzostw Świa-
ta IRONMAN. Tam będę miał do pokona-
nia dystans 1/2, czyli 4 razy tyle, co dzi-
siaj – mówił na mecie Tomasz Słupik. 
- Cieszę się, że organizatorzy podjęli rę-
kawicę i mogliśmy dzisiaj rywalizować 
w Lusowie. Mam jak najbardziej pozy-
tywne odczucia.

Wśród kobiet najlepszą okazała się 
Karolina Głuszkowska z Sierosławia 
– 1:16:29, druga była Magdalena Wi-
śniewska z Poznania – 1:18:29, a trze-
cią lokatę wywalczyła Agata Zachwieja 
z Gniezna – 1:18:47.

Do mety dotarło 169 zawodników star-
tujących indywidualnie, a także sześć 
sztafet, spośród których najszybszą oka-
zała się drużyna GST Trieagle (czas 
1:04:41).

Drugim dystansem rozgrywanym pod-
czas Triathlonu Lwa była 1/4 (950 m pły-
wania, 45 km jazdy na rowerze i 10,5 
km biegu). Jako pierwszy na metę dotarł 
Igor Siódmiak ze Szczecinka. Jego czas 
to 1:56:41. 

- Jestem zadowolony ze startu. Podczas 
jazdy na rowerze musiałem być ostrożny, 
bo w trakcie rywalizacji zaczął padać in-
tensywny deszcz i zrobiło się ślisko, ale 
bieganie wyszło śpiewająco – 10 km po-
konałem w nieco powyżej 32 minut. Tak 
szybko jeszcze nie biegałem – podkreślił 
na mecie zwycięzca. 

Drugie miejsce wywalczył Paweł Mi-
ziarski z Redy – 2:01:58, a trzeci był 
Konrad Imianowski z Sierakowa - 
2:05:08. 

Rywalizacja kobiet przyniosła zwy-
cięstwo zawodniczki z zagranicy – jako 
pierwsza linię mety minęła pochodzą-
ca z Niemiec Saskia Käs. Jej wynik to 
2:18:30. Niemiecka triathlonistka oce-
niła zawody pozytywnie, podkreślając, 
że konkurencja rowerowa nie była ła-
twa, także dlatego, że na trasie wypadły 
jej żele energetyczne. Nie było to jednak 
przeszkodą, by zwyciężyć z dużą prze-
wagą, bowiem zawodniczka, która zajęła 
drugie  - Anna Nowak (Siekierki Wiel-
kie) – finiszowała ponad 18 minut po 
Niemce (czas Anny Nowak to 2:36:45). 
Jako trzecia linię mety minęła poznanian-
ka Ewa Susmarska – 2:36:51.

Dystans 1/4  ukończyło 189 zawodni-
ków, a także 5 sztafet. Najlepszą drużyną 
został zespół Zgrupka Team, który do-
tarł do mety z czasem 2:14:27. 

Warto wspomnieć o dodatkowej ini-
cjatywie – Triathlonie dla osób nie-
pełnosprawnych, w którym startowali 
podopieczni Stowarzyszenia TARSON 
z Tarnowa Podgórnego. Dziewięciu 
wspaniałych sportowców pokazało, że 
chcieć to móc, a ograniczenia są tylko 
w głowie! 

Ciekawostką jest także fakt, że liderów 
konkurencji rowerowej prowadził jadący 
na motocyklu Wójt Tadeusz Czajka. 

Udany debiut swimrunowej rywali-
zacji 

Triathlonowe emocje nie kończyły 
tegorocznego wydarzenia w Lusowie. 
W niedzielę, 13 czerwca zadebiutował 
Swimrun Lwa. To konkurencja łącząca 
bieg przełajowy z pływaniem. Łączny 
dystans, jaki mieli do pokonania zawod-
nicy to blisko 10 km. Najszybciej z trasą 
uporał się Grzegorz Monczynski z Da-
szewic – 1:07:35. Wśród kobiet triumfo-
wała Małgorzata Bołtuć z Wrocławia – 
1:22:43. Do mety Swimrun Lwa dotarło 
40 zawodników.

- W swimrunowych zawodach startuję 
drugi sezon. Dzisiejsze zawody były bar-
dzo ciekawe. Trasa – idealna pode mnie, 
bo muszę przyznać, że nie przepadam za 
bieganiem, a odcinki biegowe nie były za 
długie. Całą imprezę oceniam wysoko – 
mówiła na mecie zwyciężczyni zawodów 
– Małgorzata Bołtuć.

Organizatorem imprezy jest Fundacja 
Bieg Lwa. Więcej informacji oraz wy-
niki znajdują się na stronie www.triath-
lonlwa.pl.

~ Triathlon Lwa
fot. Tomasz Szwajkowski
Projekt współfinansowany  

ze środków Gminy Tarnowo Podgórne

Lusowo ponownie gościło triathlonistów
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Z prac Rady Gminy
Sesja 25 maja

39 sesja Rady Gminy 
odbyła się 25 maja. 
Organ stanowiący 

miał do rozpatrzenia 18 projek-
tów uchwał. Nim przystąpili-
śmy do procedowania, pozwoli-
łam sobie poprosić Pana Wójta 
o parę słów w związku z przypa-
dającym 27 maja Dniem Samo-
rządu Terytorialnego. 

Wójt w swej wypowiedzi 
zwrócił uwagę na główne idee 
jakie przyświecały wprowa-
dzaniu samorządu terytorialne-
go. Wspomniał o zagrożeniach 
i działaniach obecnej władzy 
w kierunku ponownej centrali-
zacji,  chcącej za wszelką cenę 
rozszerzyć swoje wpływy na sa-
morząd poprzez umniejszanie 
kompetencji i uszczuplanie fi-
nansów. Przytoczę tu słowa prof. 
Regulskiego, współtwórcy re-
formy samorządowej: Państwo 
powinno zająć się tym, czym 
musi, tym czym nie musi, lepiej 
zajmie się obywatel. Dokładnie 
tak prof. Regulski rozumiał sa-
morząd. Liderzy samorządowi 
mają obowiązek tworzyć wa-
runki do rozwoju gospodarczego 
i rozwoju społeczeństwa obywa-
telskiego. Dzień Samorządu Te-
rytorialnego jest świętem całej 
społeczności lokalnej. To święto 
wszystkich mieszkańców, którzy 
poprzez udział w wyborach sa-
morządowych, aktywne działa-
nia w sołectwach, organizacjach 
pozarządowych, szkołach, zakła-
dach przyczyniają się do kształ-
towania samorządu. Wszystkim 
aktywnie działającym w naszej 
Gminie na rzecz jej rozwoju ży-
czymy dużo satysfakcji i zado-
wolenia. 

Po krótkich wystąpieniach 
Rada przystąpiła do swoich obo-
wiązków które wskazywał po-
rządek obrad. Dokonano zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Tarnowo Podgór-

ne oraz uchwały budżetowej na 
bieżący rok. Ciągłe dostosowy-
wanie planu, jakim jest budżet 
Gminy, do realiów w tym zakre-
sie jest obowiązkiem obu orga-
nów Gminy. 

Większość podjętych uchwał 
dotyczyła przedłużenia umowy 
dzierżawy z dotychczasowymi 
dzierżawcami: czterech działek 
w Przeźmierowie i dwóch dzia-
łek w Tarnowie Podgórnym. 
Wyrażono zgodę na zakup dzia-
łek w Jankowicach (przedmioto-
we działki stanowią wewnętrzną 
drogę dojazdową do powstającej 
zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej). Zgoda dotyczyła też 
zamiany nieruchomości w Bara-
nowie – zamiana działek jest ko-
nieczna do regulacji stanu fak-
tycznego, terenowo-prawnego 
wykorzystania nieruchomości.

Rada podjęła decyzję w spra-
wie zaliczenia drogi ul. Lipowej 
w Swadzimiu do kategorii dróg 
gminnych. Ma to na celu upo-
rządkowanie dróg o znaczeniu 
lokalnym na terenie Gminy.

Przyjęto program polityki 
zdrowotnej „Szczepienia prze-
ciw grypie dla osób pow. 60 roku 
życia dla mieszkańców Gminy 

Tarnowo Podgórne na rok 2021”, 
który zmierza do polepszenia 
stanu zdrowia oraz jakości życia 
mieszkańców. 

Podjęto uchwałę porządku-
jącą prawo lokalne w zakresie 
programów samorządowych, 
przeznaczonych dla mieszkań-
ców Gminy Tarnowo Podgórne, 
członków rodzin wielodzietnych 
posiadających Kartę Dużej Ro-
dzin. Istota zmian polega na do-
stosowaniu kategorii szkół oraz 
wieku uczniów i studentów do 
obowiązującego w tym zakresie 
prawa. Rada Gminy w drodze 
uchwały określiła wzór wnio-
sku o przyznanie dodatku miesz-
kaniowego oraz wzór deklara-
cji. Zasady i tryb ustalania wys. 
i wypłacania dodatków miesz-
kaniowych reguluje ustawa (Dz. 
U 2019 r. poz.2133 z późn. zm.). 
Ustawa ta reguluje, komu przy-
sługuje dodatek mieszkaniowy, 
określając tytuł prawny, kryte-
rium dochodowe i normatywną 
powierzchnię lokalu mieszkal-
nego w przeliczeniu na liczbę 
członków gospodarstwa domo-
wego jako niezbędne przesłan-
ki uprawniające do otrzymania 
dodatku mieszkaniowego. Wol-
ne głosy zakończyły wyjątkowo 
krótką XXXIX sesję. 

Przewodnicząca Rady Gminy
~ Krystyna Semba

Przyjęto gminny 

program  

szczepień  

przeciwko  

grypie
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Gmina Tarnowo Podgórne – Tarnowskie Centrum 
Wspierania Przedsiębiorczości oraz Wielkopolski 
Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych za-

praszają na bezpłatne szkolenie online „Podatkowe aspek-
ty wsparcia uzyskanego w ramach Tarcz Antykryzysowych”, 
które odbędzie się 29 czerwca w godz. 10.00-13.00

Szkolenie podzielone zostało na trzy bloki tematyczne: 
I.  Podatkowe aspekty pozyskiwanych dotacji w ra-

mach ustaw antykryzysowych (1 godz.)
Wykładowcy: doradcy podatkowi – Izabela Leśniewska 

i Jacek Leśniewski
II.  Odpowiedzialność karna za uzyskanie nienależnych 

środków wypłaconych na podstawie tarcz antykry-
zysowych (1 godz.)

Wykładowca: Remigiusz Pytlik (Doradca podatkowy, Wi-
ceprzewodniczący Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP)

III.  Zasady kumulacji pomocy w ramach tarcz antykry-
zysowych (1 godz.)

Wykładowca: Małgorzata Ostrowska-Krzewina (Doradca po-
datkowy, Członek Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP)

Szkolenie odbędzie się za pomocą platformy ClickMeeting.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o bez-

pośredni kontakt z biurem TCWP pod adresem mailowym: 
kontakt@tarnowo-podgorne.pl  W treści maila prosimy o po-
danie informacji:

• imię i nazwisko
• nazwa firmy
• telefon kontaktowy
Zapraszamy serdecznie!

~ TCWP

Przedsiębiorco – szkolenie dla Ciebie!

Obecność tzw. toru samochodo-
wego Poznań na granicy z Prze-
źmierowem od lat budzi kontro-

wersje. Części mieszkańców, hałas z toru 
nie przeszkadza lub nawet zadowoleni są 
z jego istnienia, ale mieszkający najbliżej 
toru, od wielu lat zabiegają i proszą o wy-
ciszenie jego działalności. 

W imieniu mieszkańców o ogranicze-
nie hałasu z toru występuje Stowarzy-
szenie Przyjaciół Przeźmierowa i Bara-
nowa. Historia tych zabiegów jest długa. 
W wielkim skrócie można stwierdzić, że 
władze Automobilklubu Wielkopolska 
przez lata zabiegały o złagodzenie do-
puszczalnych norm hałasu, w tym przez 
próbę wykazania, że ul. Magazynowa 
i Rzemieślnicza ma charakter przemysło-
wy, a nie mieszkaniowy, co umożliwia-
łoby stosowanie mniej restrykcyjnych 
norm. Stowarzyszenie zawsze pilnowa-
ło, aby do tego nie doszło, biorąc udział 
w postępowaniach administracyjnych 
i sądowych jako strona broniąca interesu 
mieszkańców.

W grudniu 2020 r. Prezydent Poznania 
ostatecznie odmówił Automobilklubowi 
zmiany swojej decyzji z 2015 r. ustalają-
cej zasady użytkowania toru. Decyzja ta 
jest niezwykle ważna z punktu widzenia 
mieszkańców, bo określa zarówno normy 
hałasu jak i zobowiązania po stronie Au-
tomobilklubu dla osiągnięcia celu jakim 

jest obniżenie hałasu do poziomu akcep-
towalnego. Zdaniem Zarządu Stowarzy-
szenia obowiązująca decyzja Prezydenta 
Poznania w sposób optymalny zabezpie-
cza interesy mieszkańców, a Automobil-
klub zobowiązuje do wykonania czyn-
ności, które zmniejszą oddziaływanie 
hałasu w Przeźmierowie. 

Prawdopodobnie obecny stan prawny 
skłonił władze Automobilklub do podję-
cia starań o budowę ekranów akustycz-
nych, o których mówiło się od lat, a teraz 
faktycznie, mamy nadzieję, ich budowa 
może zostać zrealizowana.

Automobilklub Wielkopolski w ze-
szłym roku zlecił wykonanie analizy aku-
stycznej oraz projektu wykonawczego 
ekranów. W bieżącym roku wystąpił do 
Urzędu Miasta Poznania i Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne o wydanie warunków 
zabudowy dla tego przedsięwzięcia.

To bardzo dobre informacje dla miesz-
kańców, oznaczają one bowiem, że hałas 
z toru może stać się mniej uciążliwy.

Jednocześnie Automobilklub w kwiet-
niu br. wystąpił do Urzędu Miasta o ko-
lejną zmianę decyzji Prezydenta Pozna-
nia, wnosząc o dopisanie dodatkowego 
obowiązku budowy ekranów akustycz-
nych z podaniem terminów ich budowy. 
Jak tłumaczą ma to być forma samokon-
troli. Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół 
Przeźmierowa i Baranowa z ostrożnością 

podszedł do zaproponowanych zmian, 
wiedząc z jednej strony, jak bardzo zapi-
sy decyzji były kontestowane przez Au-
tomobilklub, z drugiej strony jak długi 
i mozolny wysiłek był poczyniony dla 
uprawomocnienia obowiązującej decy-
zji. W przekonaniu Zarządu Stowarzy-
szenia zmiana decyzji może natomiast 
otworzyć zarządcy toru drogę do kolej-
nych środków prawnych, co spowodo-
wałoby dalsze odroczenie przez Auto-
mobilklub wykonywania zobowiązań 
obecnej prawomocnej decyzji prezyden-
ta Poznania. 

Oczekujemy od Automobilklubu wy-
konywania zapisów, do których został zo-
bligowany. Dzięki temu tor będzie mógł 
funkcjonować, a mieszkańcy nie będą od-
czuwać jego działania tak dotkliwie.

Będziemy wspierać Automobilklub 
w sprawnej realizacji inwestycji po-
prawiających obecną sytuację. Budo-
wa ekranów akustycznych nie wyma-
ga zmiany decyzji Prezydenta, a wręcz 
tą decyzją jest być może „wymuszona”, 
gdyż zapewne Zarząd Automobilklub 
doszedł do przekonania, że inaczej nie 
sposób dotrzymać obowiązujących norm 
hałasu. Takie działania cieszyć mogą 
i wskazują jak ważne jest wspólne, zor-
ganizowane działanie mieszkańców.

~ Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół 
Przeźmierowa i Baranowa

Tor Poznań, czy będzie ciszej?
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~ bezpieczeństwo

Jezioro Kierskie, choć administracyjnie położone w gra-
nicach miasta Poznania, jest ważnym elementem życia 
mieszkańców również naszej Gminy i stanowi dla nas 

ogromną wartość. To miejsce, w którym wielu z nas odpoczy-
wa, spędza aktywnie czas nad wodą, spotyka się z przyjaciół-
mi, spaceruje z rodziną i ze swoimi pupilami. 

Przez dziesiątki lat okoliczni mieszkańcy Baranowa, Prze-
źmierowa, Chyb i Poznania korzystali z plaży i kąpieliska przy 
Hotelu Kaskada, przede wszystkim ze względu na klimat tego 
miejsca, piękną, piaszczystą plażę, łagodne zejście do wody 
oraz możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego i uprawiania 
żeglarstwa w klubie POSNANIA. 

Niestety obecny właściciel ośrodka Kaskada, którego dział-
ka sąsiaduje z plażą, od kilku lat zawłaszcza sobie to prawo 
mieszkańców i z roku na rok, coraz bardziej utrudnia korzy-
stanie z plaży miejskiej. Od zeszłego roku całkowicie ograni-
czył dostęp do plaży, zarówno od strony ul. Międzyzdrojskiej, 
jak i od strony wody. Nie ma więc możliwości wejścia na te-
ren przy ośrodku, kąpieli w jeziorze, wejścia na pomost, pod-
płynięcia i zacumowania do pomostu. Nawet korzystanie ze 
sportów wodnych w pobliżu Kaskady jest niemile traktowane 
przez właściciela hotelu. 

Mieszkańcom Baranowa bardzo zależy na jak najszybszym 
przywróceniu możliwości korzystania z plaży, dlatego podję-

li aktywne kroki i działania w tym kierunku. Już w ubiegłym 
roku sygnalizowali ten problem poznańskiemu OSiR-owi 
i wskutek tego w listopadzie 2020 roku POSiR złożył pozew 
o wydanie nieruchomości.

Kolejnym krokiem były spotkania z Prezydentem Bartoszem 
Gussem i omówienie możliwych konkretnych rozwiązań. Na 
jednym z nich mieszkańcy przedstawili koncepcję dojścia do 
plaży miejskiej od strony ul. Letniskowej i złożyli wniosek 
o demontaż ogrodzenia, znajdującego się w części przybrzeż-
nej jeziora, tak aby umożliwić dojście do plaży wzdłuż brzegu 
jeziora jeszcze w tym sezonie. 

– Mieszkańcy Baranowa są zainteresowani kształtowa-
niem struktury otoczenia w zrównoważony sposób pozwala-
jący pogodzić interesy mieszkańców, inwestorów i okolicznej 
przyrody. Deklarujemy wsparcie współpracy miasta Poznania 
i Gmin Tarnowo Podgórne oraz Rokietnica w zakresie ochrony 
i zagospodarowania terenów przylegających do Jeziora Kier-
skiego – mówi przedstawicielka Stowarzyszenia na rzecz Ba-
ranowa Anna Kamińska-Skrzypczak. – Będziemy wdzięczni 
za podjęcie wszelkich działań, które zapewnią przywrócenie 
wszystkim możliwości korzystania z plaży miejskiej położonej 
przy hotelu Kaskada – dodaje.

~ Stowarzyszenie na rzecz Baranowa

Plaża nad Jeziorem Kierskim zamknięta?!

Rozmawiamy z Zastępcą Komen-
danta Policji w Tarnowie Podgór-
nym Radosławem Lewoszko

- Coraz częściej słyszymy, że nasi 
znajomi, sąsiedzi byli „podchodzeni” 
przez internetowych oszustów.

- Rzeczywiście oprócz dotychczaso-
wych oszustw „na wnuczka”, „na poli-
cjanta” notujemy coraz więcej przypad-
ków internetowych oszustw. Sporą grupę 
stanowią zdarzenia związane z handlem 
na platformach sprzedażowych. Najczę-
ściej wszystko zaczyna się od wystawie-
nia przez oszustów  przedmiotu na sprze-
daż, np. wózka dziecięcego, roweru. 
Kiedy znajdzie się chętny, to wówczas 
oszuści nalegają na dokonanie transakcji 
poza procedurami platformy sprzedażo-
wej. Jeżeli potencjalna ofiara zgodzi się 
na takie rozwiązanie, wówczas oszuści 
tak prowadzą rozmowę (najczęściej za-
słaniając się trudnościami ze zrealizowa-
niem płatności), że udaje im się wyłudzić 
numery karty, kod cvv i dane właścicie-
la karty. A takie informacje pozwalają na 
swobodne korzystanie z karty. Pół bie-
dy, jeżeli skończy się na wyczyszczeniu 
konta do zera. Gorzej jeśli przestępcy, 
podszywając się pod właściciela konta, 

zaciągną kredyty. W sytuacji, kiedy sam 
właściciel udostępnił dane przestępcom, 
nie ma możliwości złożenia reklamacji 
w portalu sprzedażowym, ani w banku. 
Tu też bardzo trudno złapać przestępców. 
Czasami przestępcy – jeżeli wyczują, że 
ofiara jest podatna na manipulację – pro-
szą również o dane logowania do konta, 
by „ułatwić” dokonanie transakcji. I wte-
dy otrzymują otwarty dostęp do konta 
i mogą zrobić wszystko. Bądźmy bardzo 
czujni – pamiętajmy, że żadna poważna 
instytucja finansowa nie prosi o przeka-
zanie haseł i kodów dostępu. Patrzmy też 
uważnie jakie transakcje zatwierdzamy 
na naszych telefonach. 

- Wydawać by się mogło, że jesteśmy 
wyczuleni na punkcie ochrony danych 
osobowych…

- Teoretycznie każdy z nas wie, że 
dane, również bankowe, trzeba chronić. 
No właśnie teoretycznie… bo w rzeczy-
wistości z jednej strony naiwnie wyda-
je się nam, że takie przypadki mogą się 
przytrafić wszystkim innym, ale nie nam, 
z drugiej natomiast przestępcy są tak wy-
szkoleni, że prowadząc rozmowę potra-
fią uśpić naszą czujność. Kolejną gru-
pą oszustw internetowych jest związana 

z bitcoinami. Tu sche-
mat jest najczęściej następujący: dzwo-
ni oszust podszywający się pod pracow-
nika instytucji finansowej i proponuje 
korzystną transakcję w bitcoin. Co wię-
cej, początkowo są to małe kwoty i rze-
czywiście wpływają na konto ofiary. Po-
tem, kiedy nabiera ona zaufania, oszust 
dzwoni z super-propozycją wyjątkowej 
okazji, ofiara, zwabiona wizją wysokie-
go zysku, przelewa pieniądze i… oszu-
ści rozpływają się w internetowej mgle. 
Straty często można liczyć w tysiącach 
złotych. Przestępcy wykorzystują naszą 
niewiedzę na temat funkcjonowania ryn-
ku bitcoinowego.  Tu też banki nie uzna-
ją reklamacji, ponieważ właściciel konta 
sam dokonywał przelewów, zatwierdzał 
transakcje itp. Szkoda, że tak wielu z nas 
uczy się dopiero na własnych błędach.   

- Czy takie przestępstwa zdarzają się 
na terenie naszej Gminy?

- Oczywiście. Od początku roku zgło-
szono nam już kilkadziesiąt takich przy-
padków, ale jestem przekonany, że osób 
poszkodowanych jest więcej. To praw-
dziwa plaga, bądźmy czujni, bo przestęp-
cy są naprawdę bardzo dobrze wyszko-
leni. 

Dajemy się tak ławo oszukać
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~ stowarzyszenia

Po długim czasie wirtualnych i ograniczonych spotkań 
wracamy do normalności i nasze stacjonarne aktyw-
ności ruszyły pełną parą! W maju w projekcie „Piękni 

i zadbani w każdym wieku” odbyły się spotkania warsztatowe 
z psychologiem, fizjoterapeutką, dietetyczką, kosmetologiem, 
wizażystką, instruktorką jogi oraz trenerem rozwoju osobiste-
go. Za nami również wizyty studyjne w sklepach odzieżowych 
ogólnopolskiej marki Quiosque, z którą współpracujemy od 
kilku lat oraz indywidualne spotkania i konsultacje z osobi-
stą stylistką. To już piąta edycja projektu „Piękni i zadbani 
w każdym wieku” i jesteśmy ogromnie wzruszeni, gdy senio-
rzy dzięki naszym podpowiedziom i wskazówkom odzyskują 
wiarę w siebie i zaprzyjaźniają się. Uwielbiamy ten niesamo-
wity blask w oczach seniorek, które biorą udział w naszych 
warsztatach, gdy uświadamiają sobie, że pomimo upływu cza-
su nadal mogą zachwycać, żyć po swojemu i wyglądać bosko! 
Już dziś nie możemy się doczekać czerwcowej finałowej sesji 
zdjęciowej, dokumentującej ich metamorfozy.

Ruszyliśmy też z „Akademią Starszych Orłów”, w której 
omawiamy i pokazujemy seniorom jak sobie radzić z sytuacja-
mi trudnymi oraz asertywnie komunikować swoje potrzeby. 
Praktyczne warsztaty z psychologiem podparliśmy scenkami 
rodzajowymi odgrywanymi na potrzeby zajęć tak aby każ-
dy uczestnik projektu miał możliwość zapoznania się i prze-
ćwiczenia w grupie zaproponowanych rozwiązań. Odbyły się 
również spotkania z młodzieżą, która pomagała seniorom za-
łożyć konto na Facebooku oraz instalowała i pokazywała jak 
bezpiecznie korzystać z nowoczesnych video komunikatorów 
takich jak Skype czy ZOOM.

Ruch to zdrowie! Przekonali się o tym seniorzy z formacji 
„Senior Dance Stars”, którzy robią ogromne taneczne postępy 
i poprawiają swoją kondycję fizyczną. Dodatkowo jak stwier-
dziła jedna z uczestniczek projektu: – Treningi z Mają i Pa-
trykiem to sama radość i cudowne chwile w cudownym towa-
rzystwie!

Cały czas dbamy o osoby potrzebujące wsparcia psycholo-
gicznego. W maju odbyły się kolejne indywidualne sesje te-
rapeutyczne w programie „Nie jesteś sam!”. Dzięki Waszym 
darowiznom, za które bardzo dziękujemy, konsultacje i spo-
tkania z psychologiem świadczymy bezpłatnie.

Pamiętamy też o samotnych seniorach w Domu Seniora, do 
których zawitaliśmy z dobrym słowem i kolorowymi, ręcznie 

robionymi motylkami wykonanymi przez wolontariuszy z SP 
Przeźmierowo. Wywołały one szerokie uśmiechy na ich twa-
rzach. Mamy nadzieję, że następnym razem będziemy mogli 
ich odwiedzić większą grupą. 

Każdy majowy dzień był spotkaniem z seniorami, którzy 
nam zaufali, otworzyli się na młodzież i uwierzyli, że mogą 
żyć lepiej i piękniej. I to się dzieje!

Projekty: Active Dance, Akademia Starszych Orłów oraz 
Piękni i zadbani w każdym wieku są współfinansowane z bu-
dżetu Gminy Tarnowo Podgórne. Wsparcie psychologiczne 
„Nie jesteś sam” realizujemy ze środków własnych.

W tym miejscu chcemy też serdecznie podziękować za gło-
sy oddane na naszą prezeskę w plebiscycie na Osobowość 
Roku 2020 w kategorii Działalność społeczna i charytatywna. 
W Powiecie Poznańskim nominowane były 22 osoby. Dzię-
ki Wam, Maja Stępień zajęła II miejsce i znalazła się w gro-
nie wspaniałych osób, które na co dzień troszczą się o innych 
i swoją pracą oraz zaangażowaniem zasłużyły na wyróżnienie.

Z wdzięcznością za wszelkie dobro, którego doświadczamy 
i którym się dzielimy

~ Maja Stępień wraz z Zespołem Fundacji  
„Nigdy nie jest za późno”

Pracowity maj!
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~ stowarzyszenia

Dwie siostry – dwa lasy – dwie zbrodnie. Tymi słowa-
mi można streścić losy Janiny Lewandowskiej i jej 
młodszej siostry Agnieszki Dowbor Muśnickiej. Były 

one córkami drugiego przywódcy Powstania Wielkopolskie-
go – gen. Józefa Dowbora Muśnickiego. Obydwie oddały 
Ojczyźnie to, co miały najcenniejsze - swoje młode życie.

Janina Lewandowska była niezwykłą kobietą. Studiowała 
w Konserwatorium Muzycznym w klasie fortepianu, uczyła 
się też śpiewu. Jej życiową pasją było lotnictwo. Doświadcze-
nia w tej dziedzinie nabierała jako członkini Aeroklubu Po-
znańskiego, a także w Wyższej Szkole Pilotażu oraz na kur-
sach we Lwowie i w Dęblinie. Zdobyła także wykształcenie 
w dziedzinie radiotelegrafii. Odbyła również przeszkolenie 
na aparatach drukujących tzw. juzach. Jako pierwsza kobie-
ta w Europie wykonała skok spadochronowy z wysokości 5 
tys. metrów. Krótko przed wybuchem wojny wyszła za mąż za 
Mieczysława Lewandowskiego. Niedługo cieszyła się szczę-
ściem małżeńskim. We wrześniu 1939 r. próbowała dotrzeć 
do formującej się na wschodzie Polski jednostki lotniczej, 
ale niestety dostała się do sowieckiej niewoli. Była więzio-
na w Ostaszkowie i Kozielsku. Dzielnie znosiła trudy niewoli. 
Zginęła prawdopodobnie 22 kwietnia w dniu swoich 32 uro-
dzin. Podzieliła los ponad 22 tys. Polaków zamordowanych na 
tej nieludzkiej ziemi w tzw. Zbrodni Katyńskiej. Nie wiedzia-
ła, że jej młodsza siostra jest w niewoli u niemieckiego oku-
panta i za dwa miesiące zginie również i ona. 

Agnieszka Dowbor Muśnicka, najmłodsza z czworga dzie-
ci generała, nazywana przez najbliższych Gusią, była weso-
łą, wysportowaną i energiczną dziewczyną. Matka – Agniesz-
ka z Korsuńskich Dowbor Muśnicka osierociła ją, gdy ta nie 
miała jeszcze roczku. Wychowaniem córki zajął się ojciec. 
Agnieszka podstawowe wykształcenie pobierała w domu, 
w Poznaniu ukończyła gimnazjum. Lubiła pracować w ogro-
dzie, toteż po maturze podjęła studia w Państwowej Wyższej 
Szkole Ogrodniczej w Poznaniu. W wolnych chwilach upra-
wiała jeździectwo w Poznańskim Klubie Jeździeckim.

W październiku 1937 r. zmarł generał. W dniu wybuchu 
II Wojny Światowej Agnieszka została w rodzinnym pałacu 
sama. Janina wyruszyła na wojenną tułaczkę, brat Olgierd już 
nie żył, a drugi z braci mieszkał we Francji. Jako córce do-

wódcy zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego groziło jej 
wielkie niebezpieczeństwo ze strony gestapo, które już do-
konywało aresztowań powstańców. Nie chcąc narażać rodzi-
ny Kwiatków, u których się ukrywała, wyjechała do Warsza-
wy. Tam wstąpiła do niepodległościowej organizacji „Wilki”. 
Działalność tej grupy była słabo zakonspirowana, toteż praw-
dopodobnie 25 kwietnia 1940 r. gestapo aresztowało całą gru-
pę. Osadzono ich na Pawiaku, najcięższym więzieniu w War-
szawie. Tam poddano ich okrutnym torturom. Z wiarygodnych 
źródeł wiadomo, że Agnieszka nikogo nie wydała. Zginęła 20 
lub 21 czerwca 1940 r. rozstrzelana w kampinoskim lesie – 
w Palmirach. W 75 rocznicę jej śmierci na jej grobie, stara-
niem naszego Towarzystwa, umieszczono 2 tabliczki: imien-
ną oraz epitafijną. W ten sposób przywróciliśmy tożsamość 
mieszkance naszej Gminy.

Las katyński – las kampinoski, faszyzm – komunizm. To ze-
stawienie kojarzy się z polską historią, a los obu sióstr – z na-
szą narodową martyrologią. To kwintesencja polskich losów. 
Janina zginęła z rąk Sowietów zdradzieckim strzałem w tył 
głowy, Agnieszka z rąk hitlerowców. Obydwie zostały pocho-
wane w bezimiennych grobach i skazane na zapomnienie.

To, że dziś korzystamy z wolności, którą wywalczyli nam 
ludzie tacy jak Janina i Agnieszka, nakłada na nas obowią-
zek pamięci o nich i ich czynach, gdyż jak napisała Wisława 
Szymborska „umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamię-
cią im się płaci”.

Dlatego 23 kwietnia na cmentarzu w Lusowie, przy grobie 
gen. J. Dowbora Muśnickiego, gdzie pochowana jest również 
czaszka Janiny Lewandowskiej, odbyły się uroczystości upa-
miętniające tę postać oraz wszystkich pomordowanych Pola-
ków w Katyniu. Ze względu na panującą pandemię uroczysto-
ści miały skromny charakter. Uroczystość prowadziła prezes 
Towarzystwa Zofia Smolarz. Wartę honorową przy grobie peł-
nili żołnierze z 17 WBZ z Międzyrzecza. Modlitwę za zmar-
łych odmówił lusowski proboszcz ksiądz Dariusz Madejczyk. 
Jako pierwsza zabrała głos pani Barbara Bocian – prezes Klu-
bu Seniorów Lotnictwa Polskiego. Następnie przemawiał 
Wójt Tadeusz Czajka. W imieniu Towarzystwa wzruszające 
przemówienie wygłosił Sławomir Grajek. Delegacje na grobie 
generała złożyły kwiaty i zapaliły znicze.

22 czerwca planowany jest wyjazd do Palmir, by upamięt-
nić zamordowaną tam Agnieszkę Dowbor Muśnicką, a także 
jej towarzyszy, wśród których był słynny sportowiec Janusz 
Kusociński oraz marszałek Sejmu RP Maciej Rataj. Organiza-
torem wyjazdu jest Gmina Tarnowo Podgórne oraz Towarzy-
stwo Pamięci Generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lu-
sowie. 

~ Aleksandra Ludwiczak
Sekretarz Towarzystwa

Dwie siostry – dwa lasy – dwie zbrodnie

Towarzystwo Pamięci
Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie

Motocyklistów zainteresowanych udziałem  
w grupie asystującej delegacji do Palmir pro-
simy o kontakt pod nr tel. 61 8959 263. 

Wyjazd 22 czerwca, godz. 6.00, parking przy 
kościele w Lusowie. Powrót wieczorem.
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22 maja w naszym bractwie odbyło się strzelanie o ty-
tuł „Króla Zielonoświątkowego”. Mam przyjem-
ność ogłosić wszem i wobec, iż po przeprowadze-

niu regulaminem przewidzianych ćwiczeń zaszczytny tytuł 
Króla Zielonoświątkowego AD 2021 zdobył brat Krzysztof 
Cieślik. Pierwszym rycerzem została siostra Justyna Sza-
belska, drugim rycerzem – brat Zbigniew Szabelski. Bratu 
Krzysztofowi życzymy, aby w trakcie królowania powystrze-
lał koronowirusa skutecznie (strzelać potrafi, co niejednokrot-
nie udowodnił, więc możemy mieć cichą nadzieję na sukces). 
W pozostałych konkurencjach zwyciężali: 

•  Puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgórne zdobył Rado-
sław Królicki, II miejsce – Krzysztof Cieślik, III miejsce 
– Wiesław Cichy,

•  Tarczę Pistoletową zdobył Krzysztof Cieślik, II miejsce – 
Andrzej Pawlicki, III miejsce – Marek Szajkowski, 

•  Tarczę Chybił Trafił zdobył Wiesław Cichy, II miejsce – 
Krzysztof Cieślik, III miejsce – Bernard Mazantowicz.  

•  Kura zestrzelił Wiesław Cichy, II miejsce – Krzysztof 
Cieślik, III miejsce – Sławomir Szymański. 

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy. 
Informujemy, że strzelnica jest otwarta w każdy wtorek 

i czwartek w godz. 16.00-20.00. Zapraszamy młodzież zain-
teresowaną sportem strzeleckim. 

Z brackim pozdrowieniem 
Stanisław Bączyk - Prezes

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Blisko 25 osób wzięło udział w akcji sprzątania Jezio-
ra Lusowskiego, która odbyła się 15 maja pod hasłem 
„Chodź, posprzątaj swój świat”. Przeszło trzykilome-

trowy brzeg jeziora od Lusowa do Lusówka oraz teren wzdłuż 
ścieżki rowerowej na tym samym odcinku sprzątali wolonta-
riusze Fundacji Santander z 1 Regionu Santander Bank Polska 
S.A. w Poznaniu. Co uczestnicy znaleźli nad brzegiem jezio-
ra? Butelki, puszki, krzesła, opony, a nawet wykładzinę pcv. 
Wszystkie rzeczy trafiły do altany śmietnikowej przy plaży 
w Lusowie. Organizację akcji wsparła Gmina Tarnowo Pod-
górne. 

Wszystkim, którzy brali udział w przedsięwzięciu, serdecz-
nie dziękujemy. Tego typu akcje poprawiają stan środowiska, 
w którym żyjemy i z którego wszyscy korzystamy!

~ Szymon Dłubak

Wiadomości brackie

Chodź, posprzątaj swój świat
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Mówiąc o ludziach w latach 60 i więcej, często uży-
wamy określeń: złoty wiek, wiek srebrny itp. Brzmi 
to dość wyniośle, by nie powiedzieć, majestatycz-

nie. Tymczasem wiosna funduje nam tęczę różnorodnych 
barw, a my nieco starsi mamy więcej czasu na kontemplowa-
nie kolorów przyrody.

W otaczającym nas świecie dominuje zieleń. Jedna? Ależ 
skąd. Nawet nie staram się określić jej wymiarów. Co drzewo, 
krzak, kwiatek czy trawa to inny odcień. Na drugi plan wy-
bija się błękit nieba, niekiedy przysłaniany chmurami w od-
cieniach szarości lub rozjaśniany słonecznymi promieniami. 
Wiosną emanuje również kolor żółty. To rozpościerające się 
dywany kwitnącego rzepaku. Do tego wszechobecne polskie 
kwiaty: bratki, stokrotki, bzy, konwalie, chabry, maki itd. 

Powszechnie funkcjonuje przekonanie, że ludzie starsi nie 
powinni się ubierać na czarno i szaro. Powinni „iść w kolory”. 
Czerpmy wzory z kolorowej, wiosennej przyrody. Odmładzaj-
my się kolorami. Naprawdę warto!

By nie gnuśnieć i poczuć się młodziej, trzeba wyjść do ludzi. 
Wyszliśmy więc, a właściwie wyjechaliśmy – trzydziestooso-
bowa grupa korzystając z tego, że poluzowano sanitarne ob-
ostrzenia, przez majowy tydzień podziwiała uroki (zwłaszcza 
bajeczne zachody słońca) naszego pięknego Bałtyku, space-
rując plażami Sarbinowa. W czerwcowym terminie podobną 
grupę powitała gościnna Pogorzelica. Brakowało nam tego. 
Pandemia dała się wszystkim we znaki. Powoli wracamy do 
rzeczywistości.

Wracamy w szerszym zakresie. Część zajęć tego semestru 
odbywała się on-line, grupa nordic walking prawie nie miała 
przerwy, już w maju spotykali się miłośnicy tenisa ziemne-
go. Te dwie grupy z zapałem kontynuują zajęcia. Od czerw-
ca, w ramach letniego semestru, przywracamy zajęcia sporto-
we, takie jak: kręgle, siłownia, zdrowy kręgosłup, aerobik na 
małym i dużym basenie, nauka pływania, tenis stołowy, spin-
ning rowerowy, taniec, a także inne, do których należą: foto-

grafia cyfrowa, florystyka, warsztaty kulinarne, koraliki, chór. 
Szczegółowe informacje na temat zapisów, miejsca i czasu 
powyższych zajęć znaleźć można w AKTUALNOŚCIACH 
na stronie UTW. Prosimy o śledzenie naszej strony i czyta-
nie przesyłanych e-maili. Należność za zajęcia regulujemy na 
starych zasadach na konto UTW, a czas trwania zajęć zostanie 
przedłużony na okres wakacyjny.

Wzorem lat ubiegłych przygotowujemy się do zorganizowa-
nia półkolonii dla seniorów gminy Tarnowo Podgórne. Propo-
nujemy następujące terminy: ostatni tydzień lipca (26 - 31), 
zapisy przyjmuje Grażyna Jańczak, nr tel. 660 221 350 i ostat-
ni tydzień sierpnia (23 – 27) zgłoszenia u Barbary Dworczyk, 
tel. 504 096 488. Grupy mogą liczyć 30 osób. Liczy się kolej-
ność zgłoszeń. Wierzymy, że sytuacja epidemiologiczna nie 
pokrzyżuje nam planów i zarówno dwa turnusy półkolonii, jak 
i spartakiada seniorów, którą planujemy we wrześniu  zostaną 
zrealizowane.   

No to cóż, pozostaje mi tylko życzyć studentom realizacji 
planów, miłych spotkań i dobrych efektów w nauce. Ogarnięci 
euforią powrotu do rzeczywistość, nie zapominajmy, gdzie to 
konieczne, o maseczkach, dezynfekcji i dystansie. Wszak od 
nas, w dużej mierze zależy, jak będzie przebiegał semestr zi-
mowy, który rozpoczniemy w październiku.

~ Maria Zgoła
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne  

Dla nas wiosenne kolory
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Okazał się on darem dla mnie 
samej i dla innych. Jest wy-
razem serca i duszy człowie-

ka pochylonego nad drugim człowie-
kiem. Monika Gałęska

W maju rozpoczęliśmy projekt 
„CUD”. Jest to cykl spotkań rozwijają-
cych ciało, umysł i duszę. Stwarzający 
warunki rozwoju osobistego, poprawę 
samodzielności umysłowej i ruchowej, 
zorganizowanie aktywnego trybu życia 
osobom starszym, samotnym potrzebu-
jącymi wsparcia innych ludzi.

Pierwszy etap projektu to warsztaty 
„Terapia tańcem”, prowadzone przez 
wspaniałą tancerkę, pedagog i „znaw-
cę dusz” Monikę Gałęską w ramach 
autorskiego programu, który wspoma-
ga i rozwija nie tylko ciało ale również 
duszę i umysł. Proponowana przez nią 
muzyka i ruch oraz przekaz słowny wy-
zwala w człowieku uczucia – te, które 
umiemy nazwać i te, które są głęboko 
skrywane. Terapia pobudza wyobraź-
nię, zwraca uwagę na drugiego człowie-
ka. Nie jest ważne czy wykonujemy coś 

perfekcyjnie czy też nie, ważny jest ruch 
i związane z nim odczucia. Zachęca nas 
do bycia kreatywnym nie tylko w tańcu, 
ale i w codziennym życiu, do przełama-
nia rutyny. 

Dziękujemy charyzmatycznej Pani 
Monice!

~ Fundacja „Oczy Szeroko Otwarte”
Projekt współfinansowany ze środ-

ków Gminy Tarnowo Podgórne.

~ stowarzyszenia

Atmosfera wszechobecnej wokół nas pandemii sprawi-
ła, że spotkanie w szerokim gronie wywarło pozytyw-
ny wpływ na naszych podopiecznych. Przy zachowa-

niu reżimu sanitarnego 17 maja spotkaliśmy się przy kawie 
i domowym cieście. Miło było porozmawiać o bieżących spra-
wach nie tylko o chorobach i szczepieniach, ale również o pla-
nach na najbliższe tygodnie.

18 maja w ramach cyklu zwiedzana zamków i pałaców oraz 
obiektów sakralnych Wielkopolski wybraliśmy się do Poznań-

skiej Fary. Z przewodnikiem obejrzeliśmy kościół oraz pod-
ziemia. Wysłuchaliśmy ciekawych informacji o historii, cie-
kawostek o zagospodarowaniu byłej Kolegiaty Jezuickiej oraz 
Placu Kolegiackiego. Wisienką na torcie okazała się kawa 
i desery w atmosferze kafejek Starego Rynku.

26 maja członkowie zarządu fundacji indywidualnie spotka-
li się z podopiecznymi z okazji dnia – Matki. Kwiatki i słody-
cze wywołały uśmiech i wzruszenie

1 czerwca z okazji Dnia Dziecka jako dojrzałe dzieci wybra-
liśmy się na zwiedzanie Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego 
w Uzarzewie. Zrealizowaliśmy bogaty program. Zapozna-
liśmy się z historią łowiectwa, zwierzyną łowną Polski. Zo-
baczyliśmy trofea myśliwskie zdobyte przez Adama Smora-
wińskiego na 5 kontynentach oraz kolekcję papug. Odbyły się 
warsztaty ekologiczne oraz quiz związany z wiedzą o ptakach. 
Panie wykazały się dużą wiedzą ekologiczną jak i znajomo-
ścią ptaków. Pogoda dopisała i na zakończenie pobytu zrelak-
sowaliśmy się na łonie natury przy ognisku jedząc kiełbaski 
i domowe ciasto. 

Mimo kilku godzin spędzonych w ruchu Panie wykazały się 
niesamowitą kondycją fizyczną. Kilkakrotnie pytały o następ-
ny wyjazd. Jest to dla nas sygnał, że tego typu wyjazdy są po-
trzebne.

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

Kocham taniec i owoc z niego płynący…

Jesteśmy aktywni
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Uchwałę o utworzeniu Spółdzielni Socjalnej o na-
zwie TAROKA podjęły trzy gminy: Tarnowo Pod-
górne, Rokietnica i Kaźmierz. Spółdzielnia Socjalna 

jest sposobem na aktywizację zawodową osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym z różnych powodów – niepełno-
sprawności, długotrwałego bezrobocia, braku kompetencji za-
wodowych. Z Prezeską TAROKI Magdaleną Jujeczką rozma-
wiamy o powstaniu spółdzielni, jej tworzeniu, misji i pracy. 

Agnieszka Kępa: Skąd inicjatywa powstania spółdzielni 
socjalnej?

Magdalena Jujeczka Prezes Spółdzielni Socjalnej TARO-
KA: Pomysł utworzenia spółdzielni kilka lat temu zapropono-
wały Ela Kram i Wanda Koralewska, odpowiednio, kierow-
nik Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych 
i prezeska Stowarzyszenia ROKTAR. Spółdzielnia miała być 
dla uczestników warsztatu kolejnym krokiem do wejścia na ry-
nek pracy. Jednak ogrom zajęć związanych z przeprowadzką 
i adaptacją pomieszczeń do nowego obiektu WTZ w Tarnowie 
Podgórnym, spowodował zawieszenie działań spółdzielczych. 
Na szczęście nie na długo! Do tematu tworzenia spółdzielni 
powrócono w ubiegłym roku, w bardzo mocnym zespole, tzn. 
gminy Tarnowo Podgórne, Rokietnica i Kaźmierz oraz Fun-
dacja Pomocy Wzajemnej BARKA i Stowarzyszenie ROKTAR. 

A.K.: Czym konkretnie zajmują się pracownicy spółdziel-
ni? W czym się wyspecjalizowali?

M.J.: Spółdzielnia TAROKA (nazwa pochodzi od dwóch 
pierwszych liter każdej z gmin założycieli), zajmuje się szero-
ko rozumianą pielęgnacją terenów zielonych oraz utrzymywa-
niem na nich porządku. Na  przykład, na terenie Gminy Rokiet-
nica opiekujemy się 13 placami zabaw – dbamy o ich czystość, 
grabimy, kosimy trawę. Porządkujemy targowisko gminne 
i altanę na placu rumpuciowym. Pielęgnujemy gminne klomby 
i ronda, myjemy kosze. W Tarnowie Podgórnym dbamy o czy-
stość na terenie ponad 5-hektarowego Parku 700-lecia. Przy-
cinamy krzewy, grabimy, kosimy trawę, pielimy, utrzymujemy 
porządek na placu zabaw, w skateparku, na wybiegu dla psów 

czy parkowych stawach. Podobne zadania wykonujemy na te-
renie kompleksu szkolnego w Kaźmierzu. Pracy nie brakuje na 
terenie żadnej z gmin. Choćby nie wiadomo ile było ustawio-
nych koszy w miejscach publicznych, to i tak wiele osób ma 
kłopot, by z nich skorzystać.

A.K.: Gdzie jest siedziba spółdzielni? Czy jest to jedyne 
miejsce, gdzie trzymacie Państwo sprzęt, czy może w różnych 
miejscowościach rozsiane są bazy?

M.J.: Trzeba przyznać, że temat lokalizacji naszych dzia-
łań ciągle jest dla nas wyzwaniem. Siedzibę mamy w Tarnowie 
Podgórnym, bazę wyjazdową organizujemy w Żydowie i czę-
ściowo w Kaźmierzu.

A.K.: Jak długo trwało zorganizowanie spółdzielni (pra-
cowników, sprzętów, itp.)?

M.J.: Najpierw oczywiście trzeba było pokonać sprawy biu-
rokratyczne, czyli pisanie wniosku, biznesplanu, statutu, reje-
stracja w sądzie, potem można było rozpocząć drugi etap, czyli 
kwestie zatrudnienia pracowników i zakup sprzętu. Wszystko 
trwało około 5 miesięcy, sprzęt jeszcze dokupujemy, a zespół 
się dociera.

A.K.: Jak wyglądała rekrutacja i szkolenie pracowników?
M.J.: Pracowników pozyskiwaliśmy przede wszystkim po-

przez współpracę z Ośrodkami Pomocy Społecznej w naszych 
gminach oraz w Powiatowych Urzędach Pracy w Poznaniu 
i Szamotułach.

Wszelkiego rodzaju spotkania o charakterze informacyjnym, 
integracyjnym czy wspierającym od początku do teraz organi-
zowała Fundacja BARKA, która ma olbrzymie doświadczenie 
w tworzeniu spółdzielni. Natomiast szkolenia z zakresu BHP 
czy obsługi sprzętu organizowaliśmy sami poprzez firmy, które 
nam dostarczały sprzęt.

A.K.: Czym różni się praca w spółdzielni socjalnej od pracy 
w zwyklej firmie?

M.J.: Praca w spółdzielni socjalnej to przede wszystkim od-
budowa społeczna i zawodowa człowieka, czyli tzw. reintegra-
cja. To praca nad kształtowaniem  lub rozwojem takich umie-
jętności, jak kierowanie własnym życiem (np. nad procesem 
podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów, zdolności 
komunikacji, współpracy, rozwiązywania konfliktów) i działa-
nia mające na celu odbudowanie  zdolności do samodzielne-
go świadczenia pracy na rynku pracy. Najważniejszy jest zysk 
ludzki, dopiero potem finansowy.

A.K.: Z jakich sprzętów Państwo korzystają?
M.J.: Posiadamy taki sprzęt, dzięki któremu możemy reali-

zować zlecenia gminne, jak i prywatne. Do przemieszczania 
się między gminami używamy dwóch samochodów ciężaro-
wych: Experta i Jumpera, do wykaszania traw na większych 
obszarach mamy mini ciągnik Kuboty i mniejszy traktorek 
ogrodowy. Do dyspozycji pracowników są też kosiarki samo-
bieżne, podkaszarki, pilarki i drobny sprzęt ogrodniczy. Po-
siadamy też myjki ciśnieniowe, wertykulatory, glebogryzarkę, 
rębarkę, dmuchawy i odkurzacze ogrodowe.

A.K.: Czy jest zainteresowanie Państwa usługami?

TAROKA – szansa dla 
zagrożonych wykluczeniem
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M.J.: Tak naprawdę, na pełnych obrotach funkcjonujemy 
od marca, czyli raptem ponad dwa miesiące, trudno zatem 
mówić o jakimś szerszym zainteresowaniu. Nie zabiegaliśmy 
o promocję, bo najpierw tworzyliśmy zespół pracowniczy, po-
tem ustalaliśmy czas na realizację zleceń gminnych, a wkrótce 
otworzymy się na zlecenia zewnętrzne. Już przyjęliśmy i wyko-
naliśmy kilka prac komercyjnych na terenie gminy Rokietnica 
oraz gminy Pobiedziska, a przed nami do przeanalizowania 
oferty z gminy Tarnowo Podgórne.

A.K.: Dlaczego warto skorzystać z Waszych usług?
M.J.: Pracownicy TAROKI są bardzo zaangażowani w pra-

ce, którą wykonują. Wychodzą z założenia, że: „Po mnie nie 
powinno się poprawiać!” Dotychczasowe zlecenia traktowali 
tak, jakby pracowali na własnej posesji, a przecież każdy chce 
mieć wokół siebie ładnie.

A.K.: Gdybym chciała, żeby ktoś skosił mi trawnik lub 
uprzątnął ogród, to czy mogę się do Państwa zwrócić?

M.J.: Oczywiście, zawsze można się do nas zwrócić, a ter-
min wyznaczy kalendarz.

A.K.: Jak można się z Państwem skontaktować?
M.J.: W tej chwili najprościej jest telefonicznie pod nume-

rem 609 405 969. Internetowo jesteśmy w budowie.
A.K.: Może chciałaby Pani podzielić się jakąś ciekawą hi-

storią bądź anegdotą wiążącą się z Waszą pracą? Może chce 
Pani dodać kilka słów, które chwycą czytelników za serce.

M.J.: Pewnie na anegdoty przyjdzie czas. Ludzie są nie-
tuzinkowi! Mają bogactwo doświadczeń życiowych i zawo-

dowych. Są osoby zdrowe i osoby z niepełnosprawnościami. 
Organista, restaurator, budowlaniec, wuefista, kasjer, geodeta, 
dobija się skrzypek – same skarby. 

A.K.: Nie pozostaje zatem nic innego, jak życzyć powodze-
nia w działaniach i wielu zleceń. 

M.J. Dziękujemy.

Usługi świadczone przez Spółdzielnię Socjalną  
TAROKA

· Zakładanie trawników z siewu
· Koszenie
· Wertykulacja i aeracja
· Nawożenie, odchwaszczanie, pielenie
· Czyszczenie myjką ciśnieniową 
· Wycinka drzew
· Cięcie drzew i krzewów
· Nawożenie i ochrona roślin
· Prace glebogryzarką
· Mycie kostki brukowej

Zgrupowanie sportowe Klubu TARSON w ośrodku Olan-
dia w Prusimiu trwało trzy dni, 28-30 maja 2021. Pod 
kierunkiem trenera Grzegorza Krzemińskiego prze-

prowadzone były zajęcia ogólnorozwojowe, zaprawa, gimna-
styka, gry zespołowe, turniej Bocci, marsz (12km). Było też 
spontanicznie pływanie w jeziorze z testowaniem nowo zaku-
pionych bojek.  Przygotowywaliśmy się do planowanego za 
dwa tygodnie startu w Triathlonie Lwa w Lusowie. 

Spotkanie to miało też charakter integracyjny i rekreacyjny 
dla rodziców – opiekunóww. 

Przebywaliśmy na terenie Sierakowskiego Parku Krajobra-
zowego, w skansenie kultury i tradycji olenderskiej, który go-
ścił nas w luksusowych pokojach hotelu Olandia z jego wy-
kwintną kuchnią. 

Podczas marszu z Olandii do Ośrodka Edukacji Przyrod-
niczej w Chalinie była okazja do wspomnienia bohaterów 
Powstania Wielkopolskiego oraz powstania Konfederatów 
Barskich. Zobaczyliśmy w Ośrodku obserwatorium astrono-
miczne, a na trasie liczne pomniki przyrody. Pogoda nas nie 
rozpieszczała, ale co to dla nas – majowy deszcz, ulewa, czy 
pioruny. Jako rodzice jesteśmy przygotowani na poważniejsze 
zmagania.

~ Kazimierz Szulc 
Prezes Stowarzyszenia TARSON

TARSON na zgrupowaniu w Olandii



22    | sąsiadka~czytaj |  czerwiec 2021

~ stowarzyszenia ~ porady

Z praktyki dietetyka

Co jeść na grillu, aby nie przytyć?

W słoneczne popołudnie w so-
botę, 22 maja, zuchy z 24 
JGZ Bordowe Kamyki wzię-

ły udział w corocznym złazie Hufca Po-
znań-Jeżyce. 

Na przygotowanej trasie spotkaliśmy 
postacie ze starszych i kultowych ba-

jek. Wraz z Bolkiem, Lolkiem i Tolą 
nagrywaliśmy krótki film, z pszczółką 
Mają śpiewaliśmy piosenkę z czołów-
ki, a Krecikowi pomogliśmy wymyślić 
scenariusz do nowego odcinka. Nasza 
ścieżka biegła wokół Parku Sołackiego, 
więc między zadaniami mieliśmy oka-

zję widzieć kaczki, kwiaty… a nawet 
bunkier! Zwłaszcza ten ostatni wzbudził 
duże zainteresowanie zuchów. Bardzo 
dobrze było w końcu zobaczyć się i spę-
dzić czas na wspólnej zabawie.

31 PDH Astra, działająca w Tarno-
wie Podgórnym, już od paru tygodni ma 
zbiórki na świeżym powietrzu. Dzięki 
temu harcerze aktywnie spędzają czas 
i o wiele łatwiej chłoną nowe umiejęt-
ności, np. używania szyfrów. Harcerze 
i harcerki z naszej drużyny szkolą się 
w odnajdywaniu ukrytego tekstu, ponie-
waż już na początku lipca jedziemy na 
obóz i będziemy podążać śladami praw-
dziwego poszukiwacza przygód; arche-
ologa zwanego Indiana Jones. Ponadto, 
na początku maja jeden z naszych patro-
li zajął 3. miejsce w Jeżyckim Harcer-
skim Biegu Nocnym „Sowa”, co święto-
waliśmy na ostatnich zbiórkach, grając 
w ulubione gry. 

~ na

Bordowi na złazie

Lato tuż, tuż... A jak wiadomo to czas, kiedy kochamy 
grillować! Jak to robić, by nie narobić sobie szkody 
i wyrzutów sumienia? 

1. Zrezygnuj z kiełbasy, boczku, karkówki, kaszanki lub in-
nych tłustych mięs – są niesamowicie kaloryczne.

2. Zastąp tradycyjne potrawy drobiem, rybami lub warzy-
wami – dopraw je ulubionymi ziołami, a nawet nie zatęsknisz 
za kiełbasą.

3. Staraj się nie popijać grillowanych potraw napojami al-
koholowymi, które dostarczają pustych kalorii i sprawiają, 
że nasz apetyt wzrasta. Staraj się pić czystą wodę albo wodę 
z owocami. Tutaj nie najgorzej sprawdzą się również napoje 
gazowane typu „O”. Nie są najzdrowsze, ale szklanka podczas 

grillowania nie zaszkodzi, jeśli mamy ochotę na coś słodkie-
go, gazowanego. 

4. Unikaj gotowych sosów, które w składzie mają dużo cu-
kru. W zamian za to możesz wykonać domowy, zdrowy ket-
chup, sos czosnkowy lub ziołowy na bazie jogurtu. 

5. Najlepiej ograniczyć grillowanie do 2 razy w miesiącu je-
śli jesteś na diecie odchudzającej.

6. Przygotuj niskokaloryczne grillowane przysmaki takie, 
jak papryka, pieczarki, cukinię, bakłażana, cebulę, czosnek, 
szparagi, patisony, pomidory, cykorię lub brokuły.

7. Staraj się ograniczać pieczywo w grillowe imprezy.
8. Nie przypalaj potraw - spalone mięso lub warzywa dostar-

czają do naszego organizmu szkodliwe substancje o działaniu 
rakotwórczym.

9. Zapomnij o gotowych mieszankach przypraw i maryna-
tach. Wykonaj jej samodzielnie! Postaw na czosnek, cebulę, 
ostrą paprykę, pieprz, majeranek, tymianek, rozmaryn, kmi-
nek, kolendra i gorczycę. 

Jak widzisz wcale nie musisz zupełnie rezygnować z grillo-
wania! Pamiętaj o tych zasadach, a nie stracisz dotychczaso-
wych postępów na rzecz krótkiej przyjemności! 

~ dietetyk kliniczny mgr Aleksandra Kotlarz
kontakt@prozdrawiam.pl

www.prozdrawiam.pl



czerwiec  2021 | sąsiadka~czytaj |    23

~ porady

Psychologia na co dzień 

Trudna sztuka bycia TU i TERAZ

Do współczesnego człowieka dociera w ciągu jedne-
go dnia tyle informacji ile człowiek w Średniowieczu 
otrzymywałby przez sto lat. W tym czasie mózg czło-

wieka nie zmienił się aż tak bardzo, żeby można było przyj-
mować i przetwarzać te informacje bez szkody dla zdrowia 
psychicznego i fizycznego. 

Przeciętny użytkownik „rzuca okiem” na smartfona około 
80 razy na godzinę. A powrót do tu i teraz, zajmuje mu 23 
minuty. To mocno zaburza przytomne bycie w realnej rzeczy-
wistości.

Na atakujące nas zewsząd informacje i czarne wizje przy-
szłości nasze ciało i umysł reaguje tak samo, jak na realne za-
grożenie. Zajmując się tym co już było i tym co może się wy-
darzyć stajemy się nieobecni tu i teraz. Czyli w jedynej formie 
rzeczywistości, na którą faktycznie możemy mieć wpływ. Ta 
nieobecność doprowadza do jeszcze większego stresu i wy-
cieńczenia.

Ludzie wokół nas, szczególnie ci bliscy, mają prawo doma-
gać się naszej obecności. Głównym źródłem nadmiernych, 
niepotrzebnych wydatków energetycznych jest ta część na-
szej wewnętrznej, wirtualnej rzeczywistości, która wiąże się 
z nawykowym, niekontrolowanym tworzeniem zagrażających 
a nie rzadko wręcz mrożących krew w żyłach, scenariuszy 
przyszłości. To może być naprawdę groźne dla zdrowia gdy 
jest długotrwałe i uporczywe. Ciało jest bowiem naiwne jak 
dziecko i nie odróżnia wirtualu od realu. Jeśli opowiemy mu 
miłą historyjkę – jak to się dzieje na przykład podczas relaksu 
– to się odpręża i odpoczywa. Jeśli opowiemy mu coś groź-
nego i strasznego – jak to się dzieje na przykład gdy śnimy 
koszmarny sen – to dostaje wszelkich objawów stresu: skacze 
adrenalina i ciśnienie, serce wali, mięśnie się napinają, oddech 
się spłyca i przyspiesza, cały organizm jest spięty do walki lub 
ucieczki. Odczuwamy ulgę gdy zdamy sobie sprawę z tego, że 
to tylko zły sen.

Niestety łatwiej jest wybudzić się z sennego koszmaru niż 
z nawyku śnienia zagrażających snów na jawie. A pamiętać 
trzeba, że na podświadomym poziomie naiwne ciało zawsze 
z zaangażowaniem w nich uczestniczy. Czasami do 80% do-
świadczanego przez nas stresu pochodzi z tego źródła. Ćwi-
czenie się w byciu tu i teraz, ćwiczenie obecności i uważności 
pozwoli na zaoszczędzeniu ogromnej ilości energii i zdrowia.  

W roku 2013 w Korei Południowej stworzono projekt Pri-
son Inside Me. Co można tłumaczyć jako: moje wewnętrzne 
więzienie. Otwarto pozorowane więzienie pozwalające uczest-
nikom pozbyć się stresu i rozproszeń ich codziennego życia. 
Doświadczyć chwilowego ukojenia w ciszy i izolacji.  Po przy-
jeździe uczestnicy rezygnują z telefonów komórkowych i ze-
garków. Otrzymują kilka podstawowych artykułów pierwszej 
potrzeby, w tym niebieski mundur więzienny, matę do jogi i do 
spania, zestaw do herbaty. Umieszczani są w małych, nielicz-

nych celach. Każdy osadzony spędza swój pobyt na powierzch-
ni zaledwie 5metrów kwadratowych. W każdym pokoju jest 
toaleta, ale nie ma luster.  Standardowy posiłek składa się na 
przykład z gotowanego na parze słodkiego ziemniaka i koktajlu 
bananowego. Posiłki, dostarczane przez szczelinę w drzwiach, 
spożywają w samotności, żeby zminimalizować interakcje mię-
dzyludzkie. Uczestnicy nie mogą rozmawiać ze sobą, gdy są 
zamknięci. Ponieważ cisza jest istotną częścią tego, dlacze-
go ludzie chodzą do „więzienia we mnie”, medytacja jest po-
wszechną czynnością wykonywaną przez więźniów.  

Więźniowie spędzają również czas wykonując proste, mało 
stresujące czynności, takie jak pisanie listów. Mimo że są za-
mknięci, uczestnicy mają swobodę wyboru sposobu spędzania 
czasu. Może to obejmować drzemki. 

Koszt jednodniowego pobytu w takim „więzieniu” wynosi 
90 dolarów amerykańskich. W przeciągu pięciu lat od otwar-
cia z usług Prison Inside Me skorzystało 2000 osób, od stu-
dentów po pracowników biurowych. Opuszczając placówkę 
zwykle mówią:„ To nie jest więzienie, prawdziwe więzienie 
to miejsce, do którego wracamy „, „To więzienie daje mi po-
czucie wolności”.  

Czy czeka nas podobny rodzaj doświadczenia? Czy tak bę-
dziemy uwalniać się od stresu? Nie można tego wykluczyć, 
choć z pewnością nie jest to sposób dla wszystkich. Nie warto 
czekać na to, co przyniesie komplikująca się przyszłość i już 
dzisiaj zadbać o wyćwiczenie umiejętności bycia tu i teraz. 

Należy zacząć od prostego ćwiczenia, które bardzo pomaga 
w przywoływaniu się do obecności i dobrze jest powtarzać go 
sobie w chwilach dekoncentracji jak mantrę lub różaniec: Je-
stem tutaj, nigdzie się nie spieszę i to co teraz robię, to czego 
teraz doświadczam, jest najważniejsze. Stwarza to szansę na 
odkrycie tego, że nasze wyobrażenia o rzeczywistości bywa-
ją dużo gorsze niż rzeczywistość jako taka. I na wygodniejsze 
umoszczenie się w niej.

Więcej przykładów ćwiczeń znajdą Czytelnicy w moim tek-
ście z września 2020: O potrzebie UWAŻNOŚCI.

 dr Jadwiga Kwiek
 psycholog, psychoterapeuta

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

 moderatorka SPOTKAŃ z KSIĄŻKĄ
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Za nami kolejna, osiemnasta już odsłona Ogólnopolskie-
go Programu – Tydzień Bibliotek, który został zaini-
cjowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 

w 2004 r. Tegoroczne wydarzenia towarzyszące akcji odby-
wały się pod hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece” i trwały 
od 8 -15 maja. Z uwagi na obecną wciąż pandemię Covid-19, 
w większości realizowane były w przestrzeni wirtualnej.  Ha-
sło nawiązywało do działalności bibliotek online: spotkań 
autorskich, konferencji czy wystaw. Biblioteka Publiczna 
w Tarnowie Podgórnym w ramach XVIII Ogólnopolskiego 
Tygodnia Bibliotek zaprosiła wszystkich chętnych na dwa 
spotkania: z Emilem Malanowskim, autorem książek „Zani-
kanie” i „Wskrzeszenie”, oraz z Justyną Bednarek, autorką be-
stsellerowej serii książek dla dzieci o przygodach Skarpetek. 

Po raz pierwszy Tydzień Bibliotek odbył się w maju 2004 r. 
pod hasłem „Biblioteki w Europie były zawsze” i był on ści-
śle związany z obecnością Polski w Unii Europejskiej. Wy-
bór majowego terminu obchodów podyktowany był tradycją 
organizowanych, w tym czasie imprez związanych z książką. 

W pierwszych latach święto to było ruchome, ale zawsze od-
bywało się w tygodniu, w którym przypadał Dzień Biblioteka-
rza i Bibliotek, czyli 8 maja. Każdej edycji programu towarzy-
szy inne hasło, o wyborze którego decyduje Zarząd Główny 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Jest on pomysłodaw-
cą i zarazem koordynatorem całej akcji. Co roku wybierany 
jest również plakat reklamujący Tydzień Bibliotek. W latach 
2011-2018 był on wybierany głosami internautów. Każdy 
plakat i towarzyszące mu hasło podkreśla znaczenie insty-
tucji jaką jest BIBLIOTEKA w kontekście pełnionych przez 
nią różnych funkcji: edukacyjnych, kulturowych, społecznych 
oraz rozrywkowych.

~ A.N.

Plakaty promujące Ogólnopolski
Tydzień Bibliotek w latach 2004-2021

Ogólnopolski tydzień bibliotek  
– XVIII edycja
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Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym
Galeria w Rotundzie - Tarnowo Podgórne, 
ul. Ogrodowa 14

Centrum Kultury Przeźmierowo 
ul. Ogrodowa 13a

BILETY:
• serwis Biletyna.pl
• do końca czerwca w Domu Kultury 
w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogrodowa 14) od 
pon. do pt. w godz. 15-20, w Centrum Kultury 
Przeźmierowo (ul. Ogrodowa 13a) od czw. do pt. 
w godz. 16-20
• w czerwcu i lipcu w siedzibie GOK SEZAM 
(ul. Poznańska 96 w Tarnowie Podgórnym) od 
pon. do pt. w godz. 9-15. 

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

BIURO GOK SEZAM:
Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 96

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

19/06 SOBOTA
GODZ. 18:00

Premiera online etiudy tanecznej 
Teatru Tańca Sortownia

FACEBOOK.COM/GOKSEZAM ORAZ YOUTUBE.COM/GOKSEZAM

KINO SEZAMU: Ludzki głos
seans dla dorosłych
Bilety: 16zł

18/06 PIĄTEK
GODZ. 19:00

CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO

KINO SEZAMU: Ojciec
seans dla dorosłych
Bilety: 16zł

25/06 PIĄTEK
GODZ. 19:00

CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO

25/06 PIĄTEK 
GODZ. 18:00

„Don’t worry, be jazzy” 
- koncert online Studia Piosenki

FACEBOOK.COM/GOKSEZAM ORAZ YOUTUBE.COM/GOKSEZAM

26/06 SOBOTA 
GODZ. 10-18

EKO PIKNIK
Szczegółowy program na www.goksezam.pl 

CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO

EKO PIKNIK
Szczegółowy program na www.goksezam.pl 

27/06 NIEDZIELA 
GODZ. 10-18

DOM KULTURY W TARNOWIE PODGÓRNYM

AF
IS

Z

Wystawa online pracowni gobelinów

2/07 PIĄTEK
GODZ. 16:00

FACEBOOK.COM/GOKSEZAM

Lusowskie Spotkania Muzyczne:
Sławomir Kamiński (organy), Dumitru Harea 
(fletnia)
Wstęp wolny

11/07 NIEDZIELA
GODZ. 13:00

KOŚCIÓŁ W LUSOWIE

10/07 SOBOTA 
GODZ. 20:00

Michał Kowalonek - koncert plenerowy 
przy CK Przeźmierowo
Bilety: 10zł

CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO

Repertuar wkrótce na www.goksezam.pl
seans dla dzieci
Bilety: 11zł

4/07 NIEDZIELA
GODZ. 15:00

CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO

KINO SEZAMU: Śniegu już nigdy nie będzie
seans dla dorosłych
Bilety: 16zł

2/07 PIĄTEK
GODZ. 19:00

CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO

9/07 SOBOTA 
GODZ. 19:00

Ożenek - grupa teatralna „Zamiast”
Obowiązują bezpłatne wejściówki

CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO
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Tym razem Studio Piosenki sięga po standardy jazzowe 
z repertuaru m.in. Nat King Cole’a, Luisa Armstron-
ga, Franka Sinatry, Astrud Gilberto, Niny Simone, ale 

też współczesnych wykonawców: Bobbiego McFerrina, Basi 
Trzetrzelewskiej czy Alici Keys. Interpretacje młodych muzy-
ków będzie można usłyszeć podczas koncertu online zatytuło-

wanego „Don’t worry, be jazzy”. Jest on podsumowaniem ar-
tystycznej pracy Studia Piosenki nad standardami jazzowymi, 
zapoczątkowanej we wrześniu 2020. 

Zapowiada się interesujące wydarzenie. Najmłodsza uczest-
niczka, drugoklasistka Hania Struk zmierzyła się z utworem 
Basi Trzetrzelewskiej „A Gift”, a najstarszy, osiemnastoletni 
Antoni Możdżeń, z „My Funny Valentine”. W koncercie wy-
stąpią uczestnicy The Voice Kids: Gabrysia Marszał w utwo-
rze „The Boy from Ipanema” i Kamil Marszał w piosence „Ni-
ght in Tunisia”. Leon Olek, Ada Leszczyńska, Kalina Rogoża 
pokusili się o wokalne improwizacje. W piosence „Don’t wor-
ry, be happy” usłyszymy też najmłodszych solistów: Liwię 
Kasztelan, Hanię Struk, Marcina Aleksiejewa i Marcina Paula. 
Swoje interpretacje hitów jazzowych zaprezentują także: Ka-
sia Kuczyńska, Nina Lewoczko, Ewelina Baksalary, Nikola 
Berndt, Maja Łoszczyńska, Martyna Sadalska. Akompania-
mentem, aranżacją i kierownictwem muzycznym zajął się Pa-
weł Rogoża, a przygotowaniem wokalnym i kierownictwem 
artystycznym Ada Rogoża. Zapraszamy 25 czerwca o godz. 
18 na facebook.com/goksezam oraz youtube.com/goksezam. 

~ Oprac. MW

Kompozytor, autor tekstów, wokalista, trener rozwoju 
i muzyk będzie gościem Kulturalnego podwórka SE-
ZAMU. Michał Kowalonek to człowiek otwarty na 

świat, ludzi i szeroko pojętą muzykę, nie pozostając obojęt-
nym na inne dziedziny Sztuki. Był współzałożycielem legen-
darnej grupy SNOWMAN i założycielem formacji Lumikulu. 
Przez sześć lat, w zamian za Artura Rojka, występował z gru-
pą Myslovitz, komponował, pisał teksty i koncertował na ca-
łym świecie. Swoje kompozycje wykonywał między innymi 
w Nowym Jorku, Memphies, Chicago, Londynie, Paryżu, Ber-
linie na jednej scenie z takimi artystami jak Lenny Kravitz, 
Hozier, Archive, Franz Ferdinand, Ed Sheeran etc. 

Dzięki swojemu doświadczeniu, wspiera młodych twórców 
i młode zespoły. W 2017 roku współtworzył Męskie Granie 
Orkiestra, płyta osiągnęła status Złotej i Platynowej. Michał 
Kowalonek chętnie tworzy muzykę do filmów, spektakli te-
atralnych i do szuflady. Od ponad dwudziestu lat koncertuje, 
komponuje dla teatru, filmu, reklamy oraz prowadzi działal-
ność warsztatową tym samym szerząc edukację poprzez sztu-
kę wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Współpracuje coraz 
częściej na polu międzynarodowym. Z początkiem 2019 wy-
dał swój pierwszy solowy album „O miłości w czasach po-
wstania”. 

Koncerty Kowalonka to kameralne spotkania przeplatane 
opowieściami i piosenkami. Ich niesamowity klimat będzie 
można poczuć w czasie koncertu na świeżym powietrzu mię-
dzy drzewami przy Centrum Kultury Przeźmierowo. 

~ Oprac. MW

10 lipca godz. 20. Kulturalne podwórko SEZAMU. Bilety 
w cenie 10 zł dostępne na www.biletyna.pl. W czerwcu i lip-
cu w siedzibie GOK SEZAM (ul. Poznańska 96 w Tarnowie 
Podgórnym) od pon. do pt. w godz. 9-15. Do końca czerwca 
w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogrodowa 14) 
od pon. do pt. w godz. 15-20, w Centrum Kultury Przeźmiero-
wo (ul. Ogrodowa 13a) od czw. do pt. w godz. 16-20. 

„Don’t worry, be jazzy”

Michał Kowalonek w CK Przeźmierowo
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Tegoroczny cykl Lusowskich Spo-
tkań Muzycznych będzie wyjąt-
kowy, a to dlatego, że w tym roku 

przypada dwudziesta edycja koncertów 
gromadzących miłośników muzyki po-
ważnej w kościele w Lusowie. Wszyst-
ko zaczęło się 13 maja 2001 r., kiedy to 
Szymon Melosik, ówczesny Dyrektor 
GOK SEZAM zaprosił na pierwszy wy-
stęp recitalowy organistkę Elżbietę Ka-
rolak oraz zespół Tutti e Solo. Dzięki 
uprzejmości proboszczów parafii: naj-
pierw ks. Ignacego Karge, a od kilku lat 
ks. Dariusza Madejczyka wydarzenie to 
nieustannie trwa aż po dzień dzisiejszy. 
Przez te wszystkie lata, w kościele p.w. 
św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła w Lu-
sowie odbyło się 129 koncertów charak-
teryzujących się dużą różnorodnością 
repertuaru i wykonawców. Ubiegłorocz-
ny cykl zakończył występ Chóru Dziew-
częcego Skowronki pod kierownictwem 
Alicji Szelugi, natomiast tegoroczny - 
jubileuszowy sezon zainaugurują na or-
ganach – Sławomir Kamiński oraz na 
fletni – Dumitru Harea. 

Kamiński jest absolwent Akade-
mii Muzycznej im. I. J. Paderewskie-
go w Poznaniu. Na co dzień koncertu-
je jako solista i kameralista w kraju i za 
granicą. W dorobku artysty znajdują się 
liczne nagrania CD w charakterze soli-
sty i kameralisty. Album „F. Nowowiej-
ski – Oratorium Quo Vadis” na chór, 
orkiestrę symfoniczną, solistów i or-
gany z udziałem orkiestry Filharmonii 
Poznańskiej, pod dyrekcją Łukasza Bo-
rowicza otrzymał prestiżową nagrodę 

ICMA 2018 oraz był nominowany do 
nagrody FRYDERYKI 2018. Sławomir 
Kamiński zajmuje się również działal-
nością pedagogiczną – jest profesorem 
klasy organów w Akademii Muzycz-
nej im I. J. Paderewskiego w Poznaniu 
– uczelni, w której od 2020 pełni funk-
cję prorektora ds. artystycznych, nauko-
wych i kontaktów międzynarodowych. 

Drugi z muzyków – Dumitru Harea 
jest absolwentem szkoły muzycznej 
w Orhei (1985) i Liceum Muzycznego 
w Tiraspolu (1990). Studiował w Akade-
mii Muzycznej w Kiszyniowie w klasie 
fletni. W trakcie studiów był członkiem 
orkiestry ludowej „Martisor”. Muzyk, 
oprócz doskonale opracowanych, po-
pularnych i znanych utworów muzy-
ki klasycznej, ma w swoim repertuarze 
również znane przeboje światowej mu-
zyki rozrywkowej oraz utwory typowej 
rumuńskiej, mołdawskiej i ukraińskiej 
muzyki ludowej. W 2001 r. wydał swo-
ją solową płytę pt. „Muzyka Duszy“. 
W 2003 roku został współtwórcą zespo-
łu „Karpatia”, z którym występował do 

2007 r. W 2007 r. założył „Besarabia”, 
z którym wykonuje muzykę ze swoich 
stron ojczystych, to jest Mołdawii i Ru-
munii. Od 2009 r. prowadzi ogólnopol-
skie warsztaty gry na fletni Pana, któ-
re odbywają się w Bielsko-Białej, a od 
2011 r. – w Lesznie sekcję fletni Pana.

Podczas swojego lipcowego koncertu 
Sławomir Kamiński oraz Dumitru Ha-

rea zagrają, m.in. Suita de melodii roma-
nesti G.H.Zamfira, Was Gott tut, das ist 
wohlgetan (Partita) Johanna Pachelbela 
oraz Romance G.Svirrydova.   

~ MW

11 lipca godz. 13.00: kościół z Luso-
wie, Lusowskie Spotkania Muzyczne: 
Sławomir Kamiński – organy Dumitru 
Harea – fletnia Pana. Wstęp wolny. 

~ gok

Pracownia Gobelinu działa w CK Przeźmierowo od 
września 2019 r. i od razu zyskała swoich miłośników. 
Technika tkania gobelinu wymaga wielu godzin pracy. 

Artysta, który podejmuje się tego zadania potrzebuje wiele 
wytrwałości i samozaparcia, by skończyć swoją pracę. Efekt 
jednak jest zachwycający, a przeplatające się kolory wełny 
przypominają o ciężkiej pracy w niewygodnej pozycji i sercu 
włożonym w autorskie dzieło. 

Prace uczestniczek zajęć, prowadzonych przez instruktor-
kę Elżbietę Jelińską, będzie można obejrzeć dwukrotnie. Naj-
pierw podczas wystawy online 2 lipca na facebook.com/gok-
sezam, a później od 5 lipca na żywo w CK Przeźmierowo.

~ Oprac. MW

Wystawa gobelinów

Jubileuszowe koncerty w lusowskim kościele
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Chcemy, jako ośrodek kultury, rozszerzać zasięg naszej edukacji także o kul-
turę ekologiczną, tę kulturę użytkowania naszego wspólnego środowiska. 
Stąd też pomysł na piknik „EKO”, który ma promować wizję, że edukacja/

kultura/otoczenie to trzy ściśle powiązane ze sobą komponenty, których nie powinno 
się traktować wybiórczo. Chcemy zaprosić do współdziałania wszystkich chętnych 
i poszukać dróg aktywizacji w sferze kultury ekologicznej. Zabierzcie ze sobą rodzi-
nę i przyjaciół, weźcie kapelusze, koce piknikowe i szklane bidony z wodą i dołącz-
cie do nas w sobotę lub niedzielę w ostatni weekend czerwca, przy jednych z domów 
kultury GOK SEZAM. 26 czerwca od godziny 10.00 czekamy na Was przy CK Prze-
źmierowo (ul. Ogrodowa 13a), natomiast w niedzielę 27 czerwca też od 10.00 przy 
DK Tarnowo Podgórne (ul. Ogrodowa 14).

Zniewolenie to tytuł najnowszej etiudy tanecznej w wy-
konaniu Teatru Tańca Sortownia. Jak mówi instruk-
tor Dawid Mularczyk temat ten zrodził się z obser-

wacji świata. – Zniewolenie przybiera, niestety, różne formy. 
Może to robić szef, nauczyciel, polityk, policjant, czy też ko-
lega w pracy. Każdy, kto czuje wyższość nad drugim człowie-
kiem. Zniewalać mogą także używki, wszechobecna technolo-
gia, bez której trudno byłoby nam funkcjonować w dzisiejszym 
świecie. I tak, nieświadomie, oddajemy swoją wolność – mówi 
Mularczyk. O tym, jak temat wolności i zniewolenia przedsta-
wi Teatr Tańca Sortownia przekonamy się 19 czerwca o godz. 
18. Premiera online etiudy tanecznej odbędzie się na facebo-
ok.com/goksezam oraz na youtube.com/goksezam

~ MW

EKO PIKNIKI w SEZAMIE

Program 26 czerwca – CK Przeźmierowo, 27 czerwca - DK Tarnowo Podgórne w godzinach od 10.00 do 18.00:
10.00 spacer ornitologiczny poprowadzi bloggerka i miłośniczka ptaków Maria Kandziora (@ortyprzyroda),
11.00 spektakl „Zabawy podwórkowe. Raz, dwa, trzy…teraz Ty” | Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu,
12.30 tańce z DZPiTL „Modraki”,
16.00 występ Teatru Tańca Sortownia,
17.00 porady i ciekawostki z tematyki zero waste Emilii Popławskiej, założycielki tarnowskiej grupy ZERO WASTE.

Ekologiczne warsztaty dla dzieci i dorosłych. Obowiązują zapisy ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. 
Odpłatność 10 zł za udział w wybranym warsztacie. Zapisy za pośrednictwem strony www.strefazajec.pl:
12.15-15.00 haft dla dorosłych (tylko 26 czerwca)
13.00-15.00 makrama dla dzieci z rodzicami
14.00-15.30 budowanie domków dla owadów dla dzieci od 10 r.ż.
15.30-17.30 makrama dla dorosłych

10.00-18.00 warsztaty z Caritas (eko wieńce, kartki, woreczki lawendowe). Zapisy i odpłatność na stoisku w dniach imprez. 

Pozostałe atrakcje godzinach od 10.00 do 18.00:
● malowanie buziek dzieciom,
● sklepik plastyczny GOK SEZAM,
● kawiarnia, 
● food truck,
● kiermasz lokalnych produktów,
● spiżarnia Caritas,
● zbiórka starych jeansów na recyklingowe warsztaty szycia,
● zbiórka/wymiana czasopism: Przeczytałeś? Wymień się! ~ NEJ/MW

Wolni... czy na pewno?
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ZAPISY NA WSZYSTKIE* WARSZTATY na podstawie karty uczestnictwa dostępnej  
na www.goksezam.pl – Aktualności – Zaplanuj Wakacje z GOK  
(*wyjątek: Bricks4Kidz – zapisy przez podany w artykule link)

3 lipca 10.00-14.00
KRAWIECTWO 
„Wielki błękit” warsztaty Raju szycia 

(STRIMA) dla dzieci i dorosłych w CK 
Przeźmierowo

Warsztaty recyklingowe z szycia je-
ansowych toreb, dla 8-16 uczestników 
(obowiązują zapisy, będzie 8 stanowisk, 
przy 1 stanowisku 1 osoba dorosła lub 
dziecko z dorosłym), dla umiejących 
szyć, albo tych, którzy będą to robić po 
raz pierwszy. Materiały zapewnia Orga-
nizator.

Odpłatność 30 zł/os. 

6,13,20 lipca 17.00-19.00
FOTOGRAFIA
Warsztaty fotograficzne dla młodzie-

ży i dorosłych od 15 r. ż. W CK Prze-
źmierowo

6,13, 20 lipca - 3 spotkania: 6.07 
pierwsze spotkanie - zapoznanie, omó-
wienie tematu na przykładach, drugie 
spotkanie 13.07 - portret w plenerze, 
trzecie spotkanie - 20.07 portret studyj-
ny, warsztaty ze światłem sztucznym 
w Centrum Kultury w Przeźmierowie.

Odpłatność: 80 zł/os. 

5-9 lipca 10.00-14.00
RYSUNEK I MALARSTWO
Warsztaty plastyczne dla dzieci od 9 

r.ż. w DK Tarnowo Podgórne
5 - dniowe warsztaty plastyczne dla 

dzieci od 9 r.ż. Na zajęciach dzieci będą 
się uczyć oraz twórczo spędzać czas, 
eksperymentując z różnymi technikami 
plastycznymi. W programie m.in.: rysu-
nek i malarstwo.

Odpłatność: 100 zł/os. 

10 lipca 10.00-11.30 i 12.00-16.00
MOZAIKA
Warsztaty z tworzenia mozaiki dla do-

rosłych i dzieci w CK Przeźmierowo
Warsztaty w godz.10.00-11.30 - małe 

mozaiki, każdy wykonuje swoją, moty-
wy przyrodnicze, materiały zapewnia 
Organizator. Obowiązują zapisy. Grupa 

do 20 osób. 12.15 „MOZAIKOWY NA-
PIS”- dla wszystkich chętnych otwarte, 
bezpłatne warsztaty na Podwórku SE-
ZAMU: robimy wspólnie duży napis do 
CK Przeźmierowo.

Warsztaty “małe mozaiki” o 10.00 - 
odpłatność  20 zł/os 

12.15 “MOZAIKOWY NAPIS” – 
wstęp wolny

12-16 lipca 10.00-14.00
RYSUNEK I MALARSTWO
Warsztaty plastyczne dla dzieci od 9 

r.ż. w CK Przeźmierowo
5-dniowe warsztaty plastyczne dla 

dzieci od 9 r.ż. Na zajęciach dzieci będą 
się uczyć oraz twórczo spędzać czas, 
eksperymentując z różnymi technikami 
plastycznymi. W programiem.in.: rysu-
nek i malarstwo.

Odpłatność: 100 zł/os.  

2-6 sierpnia 10.00-14.00
TANIEC
Warsztaty tańca nowoczesnego dla 

dzieci i młodzieży od 9 r.ż. w CK Prze-
źmierowo

Warsztaty tańca nowoczesnego dla 
dzieci od 9 r. ż. Zapraszamy wszystkie 
dzieci otwarte na ruch i zabawę tańcem 
na warsztaty z instruktorami Teatru Tań-
ca Sortownia. W programie: zajęcia ta-
neczno-teatralne, zabawa ruchem sce-
nicznym, poznanie teatru od kulis.

Odpłatność: 100 zł/os.  

6-8 sierpnia 18.00-20.00 (pt), 10.00-
14.00 (sob, nd)

ŚPIEW
Warsztaty wokalne dla dorosłych 

w CK Przeźmierowo
Zapraszamy dorosłych do wspólnego 

śpiewania w swobodnej atmosferze. Bę-
dziemy rozwijać naturalną potrzebę wy-
rażania siebie przez śpiew. Zapraszamy 
więc miłośników śpiewania na spotka-
nie z muzyką oraz innymi śpiewający-
mi, podczas 3-dniowych warsztatów.

Odpłatność: 100 zł/os.  

16-18 sierpnia 10.00-14.00
ŚPIEW
Warsztaty ze Studiem Piosenki dla 

dzieci i młodzieży od 10 r.ż.
Warsztaty otwarte ze Studiem Pio-

senki dla dzieci i młodzieży od 10 r. ż. 
z udziałem Gabrysi Marszał, uczestnicz-
ki The Voice Kids. Warsztaty obejmo-
wać będą pracę nad głosem i piosenka-
mi w stylistyce gospel.

Odpłatność: 100 zł/os.  

PÓŁKOLONIE
Zapraszamy na mega kreatywne pół-

kolonie Bricks4Kidz do DK Tarnowo 
Podgórne. Specjaliści z Bricks4Kidz 
przygotowali szeroką ofertę półkolo-
nijnych tematów, które przypadną do 
gustu nawet najbardziej wymagającym 
uczestnikom. Dzieciaki będą miały 
możliwość budowania z klocków uwiel-
bianych postaci z gier i kreskówek, two-
rzenia ekscytujących robotycznych kon-
strukcji, nagrywania filmów, tworzenia 
komiksów, programowania robotów, 
a przy tym świetnej zabawy pod okiem 
instruktorów i animatorów.

Półkolonie z Bricks4Kidz w DK Tar-
nowo Podgórne

19-23 lipca 8.00-16.00 - I turnus
2-6 sierpnia 8.00-16.00 - II turnus 
Odpłatność 495 zł/os.  

Półkolonie z Bricks4Kidz w CK Prze-
źmierowo

9-13 sierpnia 8.00-16.00
Odpłatność 495 zł/os.  

Zapraszamy na letnie warsztaty GOK SEZAM
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Zapraszamy na najbliższe seanse 
filmowe. Pełny repertuar wkrót-
ce na www.goksezam.pl. Bilety 

do kupienia za pośrednictwem serwisu 
Biletyna.pl.

18 czerwca (piątek) godz. 19 Ludzki 
głos – dramat/krótkometrażowy, dla 
dorosłych 

Tilda Swinton u Almodovara to musi 
być mocne spotkanie… Sensacja festi-
walu w Wenecji. Pierwszy zrealizowany 
po angielsku tytuł w dorobku hiszpań-
skiego reżysera. Ten na wskroś almodo-
varowski, kipiący kolorami i buzujący 
od emocji, melodramat z powodzeniem 
łączy dwa temperamenty, wrażliwości 
i kinowe żywioły. Bohaterka – zakocha-
na, poniżona, zdesperowana – prowa-
dzi swoją ostatnią telefoniczną rozmo-
wę z mężczyzną, który od niej odszedł. 
W mieszkaniu, w towarzystwie spako-

wanych walizek kochanka i jego osie-
roconego psa, miotając się od wściekło-
ści do smutku, trawi miłosną katastrofę. 
Sięga po pigułki, chwyta za siekierę, 
rozlewa benzynę: chciałaby zabić sie-
bie, chciałaby zniszczyć jego, chce za-
grać rolę życia w dramacie zwanym 
rozstaniem. Zmienia kostiumy i maski, 
przymierza konwencje, błaga, krzyczy 
i szepcze. Sprawdza, czy ta historia po-
winna skończyć się tragedią czy może 
jednak... happy endem?

25 czerwca (piątek) godz. 19 Ojciec, 
dla dorosłych

To przejmujący obraz o przemijaniu 
i miłości. Laureatka Oscara, Olivia Col-
man gra Annę, która stara się opiekować 
80-letnim ojcem, Anthonym (Anthony 
Hopkins - Oskar za tę rolę). Anne mar-
twi się jego stanem (wykazuje ozna-
ki demencji). Anthony ma raz lepsze, 

raz gorsze dni, potrafi kaprysić, odrzu-
ca kolejnych opiekunów proponowa-
nych przez córkę. Anna widzi, jak ojciec 
powoli gaśnie. Psychologiczne mocne 
kino i spotkanie ze starością mistrzow-
sko zagrane 

2 lipca (piątek) godz. 19 Śniegu ni-
gdy nie będzie, dla dorosłych

Pewnego mglistego poranka w mie-
ście pojawia się ON – atrakcyjny męż-
czyzna z prawdziwego, egzotycznego 
wschodu. Żenia, bo tak brzmi jego imię, 
ma dar. Jego ręce leczą, a oczy zaglądają 
w dusze samotnych kobiet. Mężczyzna 
zatrudnia się jako masażysta na boga-
tym osiedlu pod miastem. Pracując dla 
ludzi odgrodzonych murem od „gorsze-
go” świata, poznaje ich historie i osobi-
ste dramaty. Wkrótce niezwykłe zdolno-
ści Żeni odmienią życie każdego z nich.

Kino Sezamu powraca

Widzowie mogli obejrzeć już ten spektakl w interne-
cie. Teraz jednak zapraszamy na przedstawienie na 
żywo do CK Przeźmierowo. 

Główna bohaterka sztuki – Agafia Tichonowna – pragnie 
wyjść za mąż. Szuka kandydata, którego poślubienie, oprócz 
zmiany stanu cywilnego, przyczyniłoby się też do podniesie-
nia jej statusu społecznego i majątkowego. Również poten-
cjalni kandydaci do jej ręki patrzą na perspektywę małżeń-
stwa z punktu widzenia korzyści, jakie odniosą. Ostatecznie 
Agafia decyduje się na ślub z Iwanem Kuźmiczem Podkolesi-
nem, podstarzałym kawalerem piastującym wysokie stanowi-

sko urzędnicze. Jednak pan młody ostatecznie ucieka sprzed 
ołtarza. 

Zespół „Zamiast”, pod okiem Grażyny Smolibockiej, jak 
zwykle, podchodzi do sztuki po swojemu. Nie zobaczymy 
strojów z XIX-wiecznej Rosji. Czas i miejsce akcji nie ma 
znaczenia, bo sztuka jest ponadczasowa. Mamy do czynienia 
z dojrzałym zespołem, który nie tylko przedstawi kreacje ak-
torskie, ale chce zmierzyć się z prawdą o świecie, o człowieku. 
W tej miłosnej farsie Agafii Tichonownej i starających się o jej 
rękę zalotników zespół poszukuje sensu uniwersalnego.

„Ożenek” w interpretacji grupy „Zamiast” to opowieść 
i śmieszna, i straszna –  o marzeniach, szczęściu, samotności, 
problemach z nawiązywaniem relacji, ale i o podłości, mani-
pulacji, egoizmie. Gatunkowo jest komedią i takową na scenie 
w Przeźmierowie pozostanie. ~ Agata Klaudel-Berndt

„Ożenek” - Grupa „Zamiast”, 9 lipca (piątek) godz. 19.00, 
CK Przeźmierowo. Obowiązują bezpłatne wejściówki do odbio-
ru w czerwcu i lipcu w siedzibie GOK SEZAM (ul. Poznańska 96 
w Tarnowie Podgórnym) od pon. do pt. w godz. 9.00-15.00. Do końca 
czerwca w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogrodowa 14) 
od pon. do pt. w godz. 15.00-20.00, w Centrum Kultury Przeźmiero-
wo (ul. Ogrodowa 13a) od czw. do pt. w godz. 16.00-20.00. 

„Ożenek” po raz drugi
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Czas wakacji w żaden sposób nie przeszkodzi nam 
w spotkaniach w ramach cyklu „AtmoSFERA PO-
EZJI”.

Już 26 czerwca (sobota) o godzinie 13.00 zapraszamy na 
spotkanie z udziałem Małgorzaty Walendy, aktorki Teatru 
Nowego w Poznaniu, laureatki głównej nagrody 21. edycji 
festiwalu „Pamiętajmy o Osieckiej” z 2018 roku. W progra-
mie znajdą się teksty różnych autorów, którzy w oryginal-
ny sposób pisali o Agnieszce Osieckiej, a także jej niezapo-
mniane piosenki. Artystce towarzyszyć będzie pianista, Jan 
Zeyland.

Małgorzata Walenda jest absolwentką Akademii Sztuk Te-
atralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie na 
Wydziale Aktorskim. Została nagrodzona podczas Przeglą-
du Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu w 2018 roku, a tak-
że festiwalu Singing Mask w Sankt Petersburgu. Wraz ze-
społem spektaklu Co gryzie Gilberta Grape’a w reż. Marcina 
Czarnika, zdobyła Grand Prix 37. Festiwalu Sztuk Teatralnych 
w Łodzi. Od kwietnia 2019 jest aktorką Teatru Nowego 
w Poznaniu, gdzie występuje w takich spektaklach jak: Dzia-
dy (reż. Radosław Rychcik) i Stan podgorączkowy. Bibobit/
Osiecka (reż. Piotr Kruszczyński). W grudniu 2019 roku na 
Scenie Nowej Teatru Nowego odbyła się premiera jej recitalu 
Co będzie ze mną? w reż. Patrycji Kowańskiej. W 2020 roku 
ukazała się płyta zawierająca utwory z tego spektaklu. Wcze-
śniej Małgorzata Walenda śpiewała w zespole NaVi, z któ-
rym nagrała takie utwory jak: „Piorunochron”, „Został tylko 
wiatr” czy „Wyjście numer 3”.

W kolejny weekend, a konkretnie 4 lipca (niedziela) o go-
dzinie 13.00, naszym gościem będzie aktor, reżyser i satyryk, 

Krzysztof Materna, który przeczyta wiersze Andrzeja Wali-
górskiego. Program muzyczny przygotuje Sławomir Piecho-
ta, fagocista orkiestry Teatru Muzycznego w Poznaniu.

Krzysztof Materna studiował na Wydziale Aktorskim PWST 
w Krakowie. W latach 90-tych, wraz z Wojciechem Mannem, 
prowadził popularny telewizyjny talk-show MdM, czyli Mann 
do Materny, Materna do Manna. Wystąpił gościnnie w wielu 

filmach, takich jak: Tańczący jastrząb (reż. G. Królikiewicz), 
To tylko rock (reż. P. Karpiński), Uprowadzenie Agaty (reż. 
M. Piwowski), Złoto dezerterów (reż. J. Majewski), Świą-
teczna przygoda (reż. D. Zawiślak), Szkoła uwodzenia Cze-
sława M. (reż. A. Dembski), Zimna wojna (reż. P. Pawlikow-
ski) czy Juliusz (reż. A. Pietrzak). Gościnnie wziął również 
udział w licznych serialach telewizyjnych, w tym m.in.: Staw-
ce większej niż życie, Czterdziestolatku, Czterdziestolatku. 20 
lat później., Ekstradycji 3, Facetach do wzięcia. W ankiecie 
tygodnika „Polityka” pt. „Koniec wieku”, w której wybie-
rano najważniejsze osobowości telewizyjne duet Krzysztof 
Materna-Wojciech Mann zajął pierwsze miejsce. W 2009 roku 
otrzymał Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Ar-
tis”. Od 2020 roku Krzysztof Materna jest dyrektorem arty-
stycznym Teatru Bagatela w Krakowie.

Krakowskie Salony Poezji w Teatrze Muzycznym w Pozna-
niu organizowane są we współpracy z poznańskim Oddziałem 
Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Opiekę 
merytoryczną nad Salonem obejmuje prezes Oddziału, prof. 
UAM dr hab. Wiesław Ratajczak z UAM w Poznaniu.

*rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejściówek na oba 
wydarzenia od 21 czerwca pod numerem telefonu: 61 10 
10 400 (poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 – 20.00 | sobo-
ta – niedziela w godzinach 12.00 – 20.00). Procedura uczest-
nictwa w koncertach oraz szczegółowe informacje dostępne 
na stronie: www.palacjankowice.pl.

Poezja Agnieszki Osieckiej  
 i Andrzeja Waligórskiego

~ pałac jankowice
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~ pałac jankowice

W ramach cyklu „Brzmienie lata” zapraszamy na koncert 
Mieszkanki naszej Gminy – Julii Mróz. Będzie to z pewno-
ścią bardzo energiczne, muzyczne spotkanie! To wszystko już 
11 lipca o godzinie 17.00 na plenerowej scenie Pałacu Janko-
wice.

Julia Mróz – studentka Akademii Muzycznej w Poznaniu na  
wydziale Wokalistyki Jazzowej. Jej pasją jest śpiewanie. Ma-
jąc 12 lat wzięła udział w konkursie „Wygraj sukces”, w któ-
rym zdobyła wyróżnienie spośród 2300 osób. W wieku 15 lat 
wystąpiła w programie telewizyjnym „Hit Hit Hurra” TVP, 
w którym zasłynęła z piosenki Purple Rain z repertuaru Prin-
ca. Miała też okazję śpiewać przy akompaniamencie zespołu 
„Estrady Poznańskiej” w projekcie Open Mic na „Scenie na 
Piętrze”. Występowała jako solistka z Orkiestrą Reprezenta-
cyjna Sił Powietrznych w Poznaniu. Swoje umiejętności mu-
zyczne często prezentuje na scenach Gminy Tarnowo Podgór-
ne. Brała udział w zeszłorocznym show telewizyjnej dwójki, 
w 10. jubileuszowej edycji programu The Voice of Poland, 
w drużynie Michała Szpaka. Wzięła udział w bieżącej edycji 
„Szansy na sukces”, wygrywając odcinek z przebojami Cleo. 

Finałowa Gala Festiwalu, która 
rozpocznie się 27 czerwca o go-
dzinie 17.00, podobnie jak przed 

rokiem, pozwoli na zaprezentowanie 
i nagrodzenie laureatów, którzy wzięli 
udział w naszym niezwykłym wydarze-
niu. 

Ale tego wieczoru nie tylko talenty 
i pasje mieszkańców naszej Gminy bę-
dzie można zobaczyć czy usłyszeć. Na 
plenerowej scenie Pałacu Jankowice 
wystąpi gwiazda Festiwalu – Krzysztof 
Iwaneczko, którego koncert rozpocz-
nie się o godzinie 18.00.

Krzysztof Iwaneczko urodził się  
w Przemyślu, gdzie spędził całe dzie-
ciństwo. Ukończył Szkołę Muzyczną 
im Artura Malawskiego w klasie for-
tepianu. W 2011 r. zdobył Grand Prix 
Festiwalu „Wygraj Sukces”; znów rok 
później Grand Prix Festiwalu Scho-
ol & Jazz. Niedługo po tym rozpoczęła 
się współpraca wokalisty z Bartoszem 
Chajdeckim w projekcie koncertowym 
„Czas Honoru”. 

Od 2015 r. artysta rozpoczął działal-
ność koncertową, prezentując autorski 
program oraz realizował gościnnie pro-
jekty artystów takich jak: Adam Sztaba, 
Piotr Rubik, Bartosz Chajdecki, Piotr 
Nazaruk, Piotr Kostrzewa.

W listopadzie 2018 r, Iwaneczko za-
prezentował kolejny autorski projekt 
koncertowy – „Tryptyk Niepodległa”. 
Współproducentem koncertu jest Adam 
Lemańczyk, a do współpracy zaproszo-
no takich artystów jak Kayah i Sławek 
Uniatowski.

18 stycznia 2019 roku nakładem wy-
twórni ID MUSIC została wydana de-
biutancka płyta artysty – „Jestem.”, pro-
mowana podczas ogólnopolskiej trasy 
koncertowej. 

Krzysztof Iwaneczko jest absolwen-
tem Akademii Muzycznej im. Feliksa 

Nowowiejskiego w Bydgoszczy w kla-
sie wokalistyki jazzowej dr hab. Joan-
ny Żółkoś - Zagdańskiej, a od 2019 r. 
Krzysztof jest wykładowcą w klasie wo-
kalistyki jazzowej w AM w Bydgosz-
czy. 

W grudniu ukazała się płyta, którą 
Krzysztof przygotował wraz ze znako-
mitym polskim Kompozytorem Krzysz-
tofem Herdzinem. 

Na wydarzenie obowiązuje telefo-
niczna rezerwacja wejściówek.

Do zobaczenia!

*rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wej-
ściówek na oba wydarzenia od 17. czerwca 
pod numerem telefonu: 61 10 10 400 (ponie-
działek – piątek w godzinach 8.00 – 20.00 
| sobota – niedziela w godzinach 12.00 – 
2000). Procedura uczestnictwa w koncertach 
oraz szczegółowe informacje dostępne na 
stronie: www.palacjankowice.pl.

Brzmienie lata – koncert Julii Mróz

Zapraszamy!
*rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejściówek na wydarze-

nie od 28. czerwca pod numerem telefonu: 61 10 10 400 (ponie-
działek – piątek w godzinach 8.:00 – 20.00 | sobota – niedziela 
w godzinach 12.00 – 20.00). Procedura uczestnictwa w koncer-
tach oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.pa-
lacjankowice.pl.

Plenerowy koncert na zakończenie II edycji 
Festiwalu Talentów i Pasji



WAKACJE W GMINIE
TARNOWO PODGÓRNE

data
wydarzenia nazwa wydarzenia godzina miejsce organizator

25 czerwca Czas na zwiedzanie Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich w Lusowie

8:00 - 18:00 Muzeum Powstańców
Wielkopolskich w Lusowie

Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich w Lusowie

26 czerwca Prelekcja: “Co czytali wielkopolscy
żołnierze w latach 1919-1920?”

10:00 - 12:00 Muzeum Powstańców
Wielkopolskich w Lusowie

Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich w Lusowie

26 czerwca EKO PIKNIK - Edukacja Kultura Otoczenie 10:00 - 18:00 kulturalne podwórko SEZAMu przy
Centrum Kultury Przeźmierowo

GOK SEZAM

26 czerwca Joga na trawie - otwarte zajęcia
na świeżym powietrzu

10:00 - 11:30 park przy Pałacu Jankowice PAŁAC JANKOWICE

26 czerwca Akcja krwiodawstwa z Tarnowskimi 
Termami

9:00 - 14:00 Parking przy Tarnowskich Termach Tarnowskie Termy

26 czerwca Noc Saunowa** 19:00 - 01:00 Strefa Saun Tarnowsk ich Term Tarnowskie Termy

27 czerwca EKO PIKNIK - Edukacja Kultura Otoczenie 10:00 - 18:00 teren przy Domu Kultury
w Tarnowie Podgórnym

GOK SEZAM

27 czerwca Nordic walking po parku - otwarte zajęcia 
na świeżym powietrzu

11:00 - 12:30 park przy Pałacu Jankowice PAŁAC JANKOWICE

27 czerwca Koncert Galowy Festiwalu Talentów i Pasji 
w Gminie Tarnowo Podgórne - koncert lau-
reatów oraz koncert Krzysztofa Iwaneczko**

17:00 Park przy Pałacu Jankowice PAŁAC JANKOWICE,
Gmina Tarnowo Podgórne

28 czerwca JOGA - pozytywnie i kreatywnie przez cały 
tydzień

19:00 - 20:30 plaża w Lusowie OSiR

29 czerwca Aqua Senior* 10:00 basen rekreacyjny Tarnowskich Term Tarnowskie Termy

30 czerwca 3 godziny dla rodziny 10:00 - 13:00 Park 700-lecia w Tarnowie
Podgórnym

Fundacja Mój Mount 
Everest

30 czerwca Fitness dla rodzin 18:30 - 19:30 Park 700-lecia w Tarnowie
Podgórnym

Fundacja Mój Mount 
Everest

1 lipca Siłownia w plenerze 16:30 - 17:00 Siłownie w Tarnowie Podgórnym, 
Lusowie, przy Pałacu w Jankowicach, 
Przeźmierowie

OSiR

1 lipca Seminaria z samoobrony dla kobiet 17:00 - 19:00 Baranowo, hala OSiR OSiR

1 lipca Tańczyć każdy może - zajęcia taneczne 
aktywizujące pracę ciała

16:30 - 19:00 OSiR, ul. Nowa 60,
Tarnowo Podgórne

OSiR

1 lipca Letnia Akademia Pływania* 10:30 - 18:15 baseny sportowe Tarnowskie 
Termy

Tarnowskie Termy

1-2 lipca Warsztaty ceramiki dla koła plastycznego 
z Tarnowa Podgórnego

15:00 - 20:00 Centrum Kultury Przeźmierowo GOK SEZAM

2 lipca JOGA - pozytywnie i kreatywnie przez cały 
tydzień

18:00 - 19:30 molo w Chybach OSiR

2 lipca Czas na zwiedzanie Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich w Lusowie

8:00 - 18:00 Muzeum Powstańców
Wielkopolskich w Lusowie

Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich w Lusowie

2 lipca Kino Sezamu* 19:00 Centrum Kultury Przeźmierowo GOK SEZAM



data
wydarzenia nazwa wydarzenia godzina miejsce organizator

2 lipca Zgrana Gmina Tarnowo - Fyrtel Gier** 18:00 Baranowo Fundacja Free Time

2 lipca Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci z 
animatorami

10:00 - 13:00 
i 17:00 - 18:30

Tarnowo Podgórne, OSiR OSiR

3 lipca “Wielki błękit” warsztaty Raju szycia 
(STRIMA) dla dzieci i dorosłych*

10:00 - 14:00 Centrum Kultury Przeźmierowo GOK SEZAM

3 lipca Joga na trawie - otwarte zajęcia
na świeżym powietrzu

10:00 - 11:30 park przy Pałacu Jankowice PAŁAC JANKOWICE

3 lipca Słuchowiska dla dzieci na trawie 13.00 - 13.30 park przy Pałacu Jankowice PAŁAC JANKOWICE

4 lipca Kino Sezamu dla dzieci* 15:00 Centrum Kultury Przeźmierowo GOK SEZAM

4 lipca Gminna wyprawy rowerowe - wakacje 
na dwóch kółkach**

16:00 - 18:00 Różne lokalizacje: Baranowo,
Tarnowo Podgórne, Przeźmierowo

OSiR

4 lipca Nordic walking po parku - otwarte zajęcia 
na świeżym powietrzu

11:00 - 12:30 park przy Pałacu Jankowice PAŁAC JANKOWICE

4 lipca Gminne wyprawy rowerowe - wakacje
na dwóch kołach**

16:00 - 18:00 Różne lokalizacje OSiR

5-9 lipca Warsztaty plastyczne dla dzieci od 9 roku 
życia*

10:00 - 14:00 Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym GOK SEZAM

5 lipca JOGA - pozytywnie i kreatywnie przez cały 
tydzień

19:00 - 20:30 plaża w Lusowie OSiR

5 lipca Tenis stołowy dla dzieci 9:30 - 11:00 Szkoła Podstawowa
w Przeźmierowie

UKS Przeźmierowo

5 lipca Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci
z animatorami

10:00 - 13:00 
i 17:00 - 18:30

Tarnowo Podgórne, OSiR OSiR

5 lipca Street Workout 18:30 Park Kanikowskiego w Przeźmierowie OSiR

5 lipca Warsztaty ceramiczne dla dzieci** 10:00 - 11:30 
i 12:00 - 13:30

Pałac Jankowice PAŁAC JANKOWICE

6,13,20 lipca Warsztaty fotograficzne dla młodzieży 
i dorosłych od 15 roku życia*

17:00 - 19:00 CK Przeźmierowo GOK SEZAM

6 lipca Warsztaty na skateparku 11:00 - 12:30 Skatepark Tarnowo Podgórne OSiR

6 lipca Wykład o zdrowym odżywianiu i formach 
aktywności dla każdego

18:00 - 20:00 Pałac Jankowice OSiR

6 lipca Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci
z animatorami

10:00 - 13:00 
i 17:00 - 18:30

Tarnowo Podgórne, OSiR OSiR

6 lipca Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci
z animatorami

9:30 - 17:00 Baranowo, OSiR OSiR

7 lipca 3 godziny dla rodziny 10:00 - 13:00 Park 700-lecia 
w Tarnowie Podgórnym

Fundacja Mój Mount 
Everest

7 lipca Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci 
z animatorami

9:30 - 17:00 Baranowo, OSiR OSiR

7 lipca Tenis stołowy dla dzieci 9:30 - 11:00 Szkoła Podstawowa 
w Przeźmierowie

UKS Przeźmierowo

7 lipca Fitness w wodzie 10:00 - 10:45 Plaża w Lusowie OSiR

7 lipca Fitness dla rodzin 18:30 - 19:30 Park 700-lecia 
w Tarnowie Podgórnym

Fundacja Mój Mount 
Everest

7 lipca Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci
z animatorami

10:00 - 12:00 Przeźmierowo, OSiR OSiR

8 lipca Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci
z animatorami

9:30 - 17:00 Baranowo, OSiR OSiR

9 lipca Spektakl “Ożenek” grupy teatralnej 
Zamiast**

19:00 CK Przeźmierowo GOK SEZAM

9 lipca JOGA - pozytywnie i kreatywnie przez cały 
tydzień

18:30 - 19:30 molo w Chybach OSiR



data
wydarzenia nazwa wydarzenia godzina miejsce organizator

2 lipca Zgrana Gmina Tarnowo - Fyrtel Gier** 18:00 Baranowo Fundacja Free Time

2 lipca Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci z 
animatorami

10:00 - 13:00 
i 17:00 - 18:30

Tarnowo Podgórne, OSiR OSiR

3 lipca “Wielki błękit” warsztaty Raju szycia 
(STRIMA) dla dzieci i dorosłych*

10:00 - 14:00 Centrum Kultury Przeźmierowo GOK SEZAM

3 lipca Joga na trawie - otwarte zajęcia
na świeżym powietrzu

10:00 - 11:30 park przy Pałacu Jankowice PAŁAC JANKOWICE

3 lipca Słuchowiska dla dzieci na trawie 13.00 - 13.30 park przy Pałacu Jankowice PAŁAC JANKOWICE

4 lipca Kino Sezamu dla dzieci* 15:00 Centrum Kultury Przeźmierowo GOK SEZAM

4 lipca Gminna wyprawy rowerowe - wakacje 
na dwóch kółkach**

16:00 - 18:00 Różne lokalizacje: Baranowo,
Tarnowo Podgórne, Przeźmierowo

OSiR

4 lipca Nordic walking po parku - otwarte zajęcia 
na świeżym powietrzu

11:00 - 12:30 park przy Pałacu Jankowice PAŁAC JANKOWICE

4 lipca Gminne wyprawy rowerowe - wakacje
na dwóch kołach**

16:00 - 18:00 Różne lokalizacje OSiR

5-9 lipca Warsztaty plastyczne dla dzieci od 9 roku 
życia*

10:00 - 14:00 Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym GOK SEZAM

5 lipca JOGA - pozytywnie i kreatywnie przez cały 
tydzień

19:00 - 20:30 plaża w Lusowie OSiR

5 lipca Tenis stołowy dla dzieci 9:30 - 11:00 Szkoła Podstawowa
w Przeźmierowie

UKS Przeźmierowo

5 lipca Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci
z animatorami

10:00 - 13:00 
i 17:00 - 18:30

Tarnowo Podgórne, OSiR OSiR

5 lipca Street Workout 18:30 Park Kanikowskiego w Przeźmierowie OSiR

5 lipca Warsztaty ceramiczne dla dzieci** 10:00 - 11:30 
i 12:00 - 13:30

Pałac Jankowice PAŁAC JANKOWICE

6,13,20 lipca Warsztaty fotograficzne dla młodzieży 
i dorosłych od 15 roku życia*

17:00 - 19:00 CK Przeźmierowo GOK SEZAM

6 lipca Warsztaty na skateparku 11:00 - 12:30 Skatepark Tarnowo Podgórne OSiR

6 lipca Wykład o zdrowym odżywianiu i formach 
aktywności dla każdego

18:00 - 20:00 Pałac Jankowice OSiR

6 lipca Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci
z animatorami

10:00 - 13:00 
i 17:00 - 18:30

Tarnowo Podgórne, OSiR OSiR

6 lipca Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci
z animatorami

9:30 - 17:00 Baranowo, OSiR OSiR

7 lipca 3 godziny dla rodziny 10:00 - 13:00 Park 700-lecia 
w Tarnowie Podgórnym

Fundacja Mój Mount 
Everest

7 lipca Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci 
z animatorami

9:30 - 17:00 Baranowo, OSiR OSiR

7 lipca Tenis stołowy dla dzieci 9:30 - 11:00 Szkoła Podstawowa 
w Przeźmierowie

UKS Przeźmierowo

7 lipca Fitness w wodzie 10:00 - 10:45 Plaża w Lusowie OSiR

7 lipca Fitness dla rodzin 18:30 - 19:30 Park 700-lecia 
w Tarnowie Podgórnym

Fundacja Mój Mount 
Everest

7 lipca Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci
z animatorami

10:00 - 12:00 Przeźmierowo, OSiR OSiR

8 lipca Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci
z animatorami

9:30 - 17:00 Baranowo, OSiR OSiR

9 lipca Spektakl “Ożenek” grupy teatralnej 
Zamiast**

19:00 CK Przeźmierowo GOK SEZAM

9 lipca JOGA - pozytywnie i kreatywnie przez cały 
tydzień

18:30 - 19:30 molo w Chybach OSiR

9 lipca Czas na zwiedzanie Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich w Lusowie

8:00 - 18:00 Muzeum Powstańców Wielkopol-
skich w Lusowie

Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich w Lusowie

data
wydarzenia nazwa wydarzenia godzina miejsce organizator

9 lipca Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci
z animatorami

10:00 - 13:00 
i 17:00 - 18:30

Tarnowo Podgórne, OSiR OSiR

10 lipca Joga na trawie - otwarte zajęcia
na świeżym powietrzu

10:00 - 11:30 park przy Pałacu Jankowice PAŁAC JANKOWICE

10 lipca Słuchowiska dla dzieci na trawie 13.00 - 13.30 park przy Pałacu Jankowice PAŁAC JANKOWICE

10 lipca Warsztaty z tworzenia mozaiki
dla dorosłych i dzieci*

10:00 - 11:30
i 12:15 - 16:00

CK Przeźmierowo GOK SEZAM

10 lipca Koncert Michała Kowalonka* 20:00 kulturalne podwórko SEZAMu
przy Centrum Kultury Przeźmierowo

GOK SEZAM

11 lipca Nordic walking po parku - otwarte zajęcia 
na świeżym powietrzu

11:00 - 12:30 park przy Pałacu Jankowice PAŁAC JANKOWICE

11 lipca Otwarte spotkania edukacyjne
„OdkrywaMy” dla dzieci i młodzieży

13.00 - 14.00 taras Pałacu Jankowice PAŁAC JANKOWICE

11 lipca Koncert z cyklu Lusowskie Spotkania 
Muzyczne

13:00 kościół w Lusowie GOK SEZAM

11 lipca Koncert tarasowy w ramach cyklu
Brzmienie Lata

17:00 Taras Pałacu Jankowice PAŁAC JANKOWICE

12 lipca JOGA - pozytywnie i kreatywnie
przez cały tydzień

18:30 - 20:00 plaża w Lusowie OSiR

12 lipca Tenis stołowy dla dzieci 9:30 - 11:00 Szkoła Podstawowa
w Przeźmierowie

UKS Przeźmierowo

12 lipca Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieciz 
animatorami

10:00 - 13:00 
i 17:00 - 18:30

Tarnowo Podgórne, OSiR OSiR

12 lipca Street Workout 18:30 Park Kanikowskiego 
w Przeźmierowie

OSiR

12-16 lipca Warsztaty Mażoretek 17:00 - 20:00 Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym GOK SEZAM

12-16 lipca Warsztaty plastyczne dla dzieci od 9 roku 
życia*

10:00 - 14:00 kulturalne podwórko SEZAMu 
przy Centrum Kultury 
Przeźmierowo lub w budynku 
CK Przeźmierowo

GOK SEZAM

13 lipca Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci 
z animatorami

9:30 - 17:00 Baranowo, OSiR OSiR

14 lipca 3 godziny dla rodziny 10:00 - 13:00 Park 700-lecia 
w Tarnowie Podgórnym

Fundacja Mój Mount 
Everest

14 lipca Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci
z animatorami

9:30 - 17:00 Baranowo, OSiR OSiR

14 lipca Poznaj Poznań z Elizą Piotrowską 9:00 Tarnowo Podgórne, Biblioteka Biblioteka Publiczna 
Gminy Tarnowo Podgórne

14 lipca Tenis stołowy dla dzieci 9:30 - 11:00 Szkoła Podstawowa 
w Przeźmierowie

UKS Przeźmierowo

14 lipca Fitness w wodzie 10:00 - 10:45 Plaża w Lusowie OSiR

14 lipca Fitness dla rodzin 18:30 - 19:30 Park 700-lecia 
w Tarnowie Podgórnym

Fundacja Mój Mount 
Everest

14 lipca Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci
z animatorami

10:00 - 12:00 Przeźmierowo, OSiR OSiR

15 lipca Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci
z animatorami

9:30 - 17:00 Baranowo, OSiR OSiR

15-16 lipca Warsztaty ceramiki dla koła plastycznego 
z Tarnowa Podgórnego

16:00 - 20:00 Centrum Kultury Przeźmierowo GOK SEZAM

16 lipca JOGA - pozytywnie i kreatywnie
przez cały tydzień

18:00 - 19:30 molo w Chybach OSiR

16 lipca Zgrana Gmina Tarnowo - Fyrtel Gier 18:00 Baranowo Fundacja Free Time



data
wydarzenia nazwa wydarzenia godzina miejsce organizator

16 lipca Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci
z animatorami

10:00 - 13:00 
i 17:00 - 18:30

Tarnowo Podgórne, OSiR OSiR

16 lipca Czas na zwiedzanie Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich w Lusowie

8:00 - 18:00 Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich w Lusowie

Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich w Lusowie

17 lipca Joga na trawie - otwarte zajęcia
na świeżym powietrzu

10:00 - 11:30 park przy Pałacu Jankowice PAŁAC JANKOWICE

17 lipca Słuchowiska dla dzieci na trawie 13.00 - 13.30 park przy Pałacu Jankowice PAŁAC JANKOWICE

17 lipca Młodzi cykliści - nauka jazdy na rowerze 
dla dzieci

10:00 - 11:00 Tarnowo Podgórne, OSiR OSiR

17 lipca Prelekcja: „Tajemnice i sekrety wielkopol-
skich fotografów z lat 1919-1920”

10:00 - 12:00 Muzeum Powstańców
Wielkopolskich w Lusowie

Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich w Lusowie

17 lipca Mobilne pokoje zagadek na powietrzu
dla dzieci i młodzieży

14:00 - 18:00 Park przy Pałacu Jankowice PAŁAC JANKOWICE

17 lipca Otwarte spotkania edukacyjne
„OdkrywaMy” dla dzieci i młodzieży

20:45 - 00:00 Park przy Pałacu Jankowice PAŁAC JANKOWICE

18 lipca Nordic walking po parku - otwarte zajęcia 
na świeżym powietrzu

11:00 - 12:30 park przy Pałacu Jankowice PAŁAC JANKOWICE

18 lipca Gminna wyprawy rowerowe - wakacje
na dwóch kółkach**

16:00 - 18:00 Różne lokalizacje: Baranowo,
Tarnowo Podgórne, Przeźmierowo

OSiR

18 lipca Mobilne pokoje zagadek na powietrzu
dla dzieci i młodzieży

13:00 - 18:00 Park przy Pałacu Jankowice PAŁAC JANKOWICE

*wydarzenia płatne
**obowiązuje rezerwacja wejściówek lub wcześniejsze zapisy u organizatora

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania wydarzenia, zmiany miejsca, dni bądź godziny.
Wydarzenia organizowane będą odbywały się przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnegow obowiązujących w danym czasie.

Szczegółowe informacje o wydarzeniach znajdują się na stronie www.tarnowo-podgorne.pl i na stronach organizatorów.

WAKACJE W GMINIE
TARNOWO PODGÓRNE
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To tytuł wystawy, którą w lipcu i sierpniu będziemy go-
ścić w murach Pałacu Jankowice.

Kat Piwecka – fotografka gwiazd i dziennikarka 
podróżnicza, od ponad 10 lat prowadzi studio fotograficzne 
w Sadach. Na co dzień zajmuje się fotografią wizerunkową 
i reklamową. Specjalizuje się w portrecie i sesjach kobiecych 
oraz fotografii rodzinnej ukazującej relacje i emocje. Pracuje 
także w Warszawie fotografując znane osobistości oraz w Por-
tugalii, gdzie znalazła swój drugi dom. Dzieli swój zawodo-
wy czas pomiędzy dwa kraje, pracując zarówno z polskimi jak 
i portugalskimi gwiazdami. Jej charakterystyczny styl foto-
grafii to proste biało-czarne portrety będące bliskimi kadrami 
pokazującymi emocje i relacje.  

Szczególne miejsce w jej twórczości zajmuje fotografia spo-
łeczna. Dzięki temu ma poczucie spełnienia misji, którą niesie 
ze sobą zawód fotografa – aby pokazywać za pomocą zdjęć 
ważne tematy i problemy dotykające innych ludzi, aby oswa-
jać z tym, o czym się jeszcze za mało mówi. Cykl portretów 
Amazonek „The Beauty and The Breast” miał swoją premierę 
na Starym Rynku w Poznaniu, a następnie był prezentowany 
w Sejmie RP i Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Jako dziennikarz podróżniczy współpracowała z wiele lat 
redakcjami Onet.pl, Business Insider Polska, Imperium Ko-
biet, Law Business Quality, Oh!Me i innymi. Od stycznia 
2021 roku na stałe jest związana z redakcją portugalskiego 
portalu SAPO.PT, w którym co miesiąc pokazuje Portugalczy-
kom ich piękny kraj. Jej wystawę zdjęć podróżniczych „Fo-

tografka w podróży” można było podziwiać na polskich lot-
niskach - Warszawa Modlin, Poznań Ławica i Wrocław Port 
Lotniczy. W 2020 roku wydała książkę - album fotograficzny 
„IN LOVE WITH PORTUGAL”, który okazał się sukcesem 
na całym świecie.

Na przełomie 2019 i 2020 roku fotografka obchodziła ju-
bileusz 10-lecia pracy twórczej. Z tej okazji artystka przygo-
towała wystawę kobiecych portretów #photographedbyKat-
Piwecka oraz wydała ekskluzywny album z sesjami gwiazd 
i inspirujących osobowości „PORTRAITS 2020”. 

Wystawa fotografii będzie dostępna codziennie w godzi-
nach otwarcia pałacu. Wstęp wolny.

#photographedbyKatPiwecka 
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W czasie wakacji wspólnie zanurzymy się w ak-
tywność plastyczno-ceramiczną. Nadamy glinie 
kształt dzięki waszej wyobraźni oraz przygotowa-

nym w pracowni Pałacu Jankowice wskazówkom i formom. 
Z chętnymi do wzięcia udziału w warsztatach spotkamy się 
dwa razy, by w pełni wykonać artystyczne prace. Podczas 
pierwszych zajęć uformujemy glinę, która zostanie wypalona 
do następnych zajęć, aby następnie móc wspólnie ozdobić pra-
ce szkliwem i wypalić je po raz kolejny. Ten proces pozwoli 
cieszyć się własnoręcznie wykonaną ozdobą, którą uczestnicy 
zabiorą ze sobą po warsztatach do domu. Na warsztaty zapra-
szamy dzieci od 6 roku życia, zamieszkujące Gminę Tarnowo 
Podgórne.

Warsztaty będą się odbywały w wakacyjne poniedziałki 
w poszczególnych godzinach i dniach dla różnych grup: 

Grupa I: 5 i 19 lipca w godz. 10.00 – 11.30
Grupa II: 5 i 19 lipca w godz. 12.00 – 13.30
Grupa III: 2 i 16 sierpnia w godz. 10.00 – 11.30
Grupa IV: 2 i 16 sierpnia w godz. 12.00 – 13.30

Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu: 61 10 10 400, 
od 28 czerwca. Pałac zastrzega sobie prawo do zmiany harmo-
nogramu, odwołania lub przeniesienia zajęć, o czym będzie 
informował uczestników na bieżąco.

Przez cały okres wakacji w prze-
strzeniach Pałacu Jankowice bę-
dziemy mogli podziwiać autorską 

biżuterię Katarzyny Kamińskiej, która 
tak o sobie pisze:

Z wykształcenia jestem projektant-
ką biżuterii. Od ponad 11 lat zajmuję 
się tworzeniem biżuterii użytkowej oraz 
artystycznej. Projektowanie to nie tyl-
ko mój zawód – ale i pasja, którą chcę 
się dzielić z innymi. Uważam, że biżu-
teria powinna być mocnym akcentem 

stylizacji. Kolekcje posiądą wiele od-
słon, dzięki którym każda kobieta odnaj-

dzie coś dla siebie. Cechuje je przepych 
oraz duże formy. Biżuteria jest efektow-
na oraz widoczna. Są to propozycje in-
spirowane naturą i zwierzątkami. Biżu-
teria nawiązuje do świata roślin oraz 
wyróżnia się dekoracyjnymi zawiesz-
kami w charakterystycznym kształcie 
zwierząt. Ozdoby wykonane są ze sre-
bra oraz metali nieszlachetnych: mo-
siądz, brąz oraz alpaka. Metal łączony 
jest z kolorowymi piórami, naturalnymi 
kamieniami oraz eleganckimi kryształ-
kami Swarovskiego. W kolekcjach odna-
leźć można naturalne muszle oraz perły 
słodkowodne. Kolory są głębokie i zde-
cydowane. Dominuje szerokie spektrum 
odcieni, od bardzo jasnych i delikatnych 
po mocne i wyraziste, wręcz ostrzegaw-
cze. Oryginalne wzornictwo, nasycone 
kolory, olśniewające formy oraz koron-
kowe wzory wszystko to sprawia, że na-
wet najprostszej stylizacji dodadzą cha-
rakteru.

Wystawę będzie można obejrzeć 
codziennie w godzinach otwarcia 
pałacu. Wstęp wolny.

Już teraz – 25 lipca 2021 o godzi-
nie 16.00 - zapraszamy na wernisaż 

i spotkanie z projektantką, na którym 
przedstawiona zostanie biżuteria zapro-
jektowana oraz wykonana na sezon wio-
sna-lato 2021. Na to wydarzenie będą 
obowiązywały bezpłatne wejściówki.

*rezerwacja telefoniczna bezpłatnych 
wejściówek na wernisaż i spotkanie 
z projektantką od 12 lipca pod numerem 
telefonu: 61 10 10 400 (poniedziałek – 
piątek w godzinach 8.00 – 20.00 | sobota 
– niedziela w godzinach 12.00 – 20.00). 
Procedura uczestnictwa w koncertach 
oraz szczegółowe informacje dostępne 
na stronie: www.palacjankowice.pl.

Zachwycająca biżuteria Katarzyny Kamińskiej

Warsztaty ceramiczne dla dzieci
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Z nadejściem tegorocznych wakacji zapraszamy do wzięcia udziału w nowym 
cyklu spotkań zatytułowany: „OdkrywaMY”, podczas których będzie możli-
wość poznania fascynującego świata przyrody.

Pierwsze z nich – „Co się zżera w jeziorze?” – odbędzie się 11 lipca (sobota) o go-
dzinie 13.00. W trakcie zajęć dotyczących płazów, ryb i wodnych bezkręgowców 
pochylimy się nad życiem tętniącym w nawet najmniejszym zbiorniku wodnym. 
Spróbujemy poznać bliżej najróżniejsze wodne stworzenia – od pociesznych kijanek 
po żarłoczne larwy ważek. Dowiemy się ponadto, dlaczego staw bez ryb to dla przy-
rody rzecz bezcenna! Zajęcia poprowadzi Jan Kaczmarek, doktorant Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu.

Tydzień później – 17 lipca (sobota) o godzinie 20.45, przez kilka godzin dowie-
my się całkiem sporo „O tych, co nocą latają”. Warto zadać sobie pytanie, jak często 
widujesz motyle zielone lub różowe? A jak często potężne niczym mały ptak? Nie-
łatwo je ujrzeć, ponieważ latają w nocy. Nazywamy je ćmami i rzadko pamiętamy, 
że gdy pszczoły idą spać, to właśnie one zapylają kwiaty. Tej niezwykłej nocy masz 
szansę lepiej poznać bogactwo gatunkowe motyli nocnych oraz innych owadów ak-
tywnych, gdy zapada zmrok. Zajęcia poprowadzi Przemysław Wieczorek.

Już nie możemy się doczekać!
*rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejściówek na oba wydarzenia odpowied-

nio: 28 czerwca i 5 lipca 2021 pod numerem telefonu: 61 10 10 400 (poniedziałek 
– piątek w godzinach 8.00 – 20.00 | sobota – niedziela w godzinach 12.00 – 20.00). 
Procedura uczestnictwa w koncertach oraz szczegółowe informacje dostępne na 
stronie: www.palacjankowice.pl.

W czerwcu ruszyliśmy ponow-
nie ze stacjonarnymi zaję-
ciami w Pałacu Jankowice 

dla Seniorów z naszej Gminy. Podczas 
minionego pół roku, zajęcia języka an-
gielskiego i ceramiki odbywały się on-
line, co z czasem przyniosło efekty 
w postaci pięknych prac. W czasie wa-
kacji Seniorzy mogą skorzystać z za-
jęć informatycznych, gimnastycznych, 
rękodzielniczych, ceramicznych i ta-
necznych. Zajęcia odbywają się w kilku 
grupach, stąd zapraszamy do kontaktu 
osoby powyżej 60. roku życia zamiesz-
kujące Gminę Tarnowo Podgórne, które 
w czasie wakacji chciałyby dołączyć do 
zajęć. Po więcej informacji oraz w celu 
zapisania się na zajęcia, zapraszamy do 
kontaktu pod numerem telefonu: 61 10 
10 402.

OdkrywaMY. Nowa seria spotkań dla młodych 
miłośników przyrody.

Zajęcia w ramach 
Tarnowskiego Centrum 
Senioralnego,
czerwiec – sierpień 2021
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Podczas rozpoczynających się wakacji, od 19 czerwca 
w sobotnie i niedzielne przedpołudnia przyjdź na otwar-
te zajęcia gimnastyczne jogi i nordic walking do parku 

przy Pałacu Jankowice.
Bezpłatne spotkania dają szansę sprawdzenia, czy joga jest 

właśnie dla Ciebie, czy praca nad ciałem daje zadowolenie 
i satysfakcję. Jest to sposób na swego rodzaju świadomy re-
laks połączony z praktyką uważności – dotyczącej ciała, od-
dechu, a także myśli i emocji. Ponieważ jogę może uprawiać 
każdy, dlatego Pałac zaprasza starszych i młodszych, a nawet 
najmłodszych z rodzicami. Na sobotnie zajęcia, rozpoczyna-
jące się o godzinie 10.00 przyjdź w wygodnym warstwowym 
stroju, przynieś ze sobą matę oraz butelkę wody. Natomiast 
w niedzielne przedpołudnie zapraszamy na chodzenie z kijka-
mi, czyli nordic walking. Jest to sport nie wymagający zbyt 
dużego obciążenia organizmu, który angażuje także górne czę-
ści ciała. Aby dołączyć do zajęć, w wygodnym stroju i z wła-
snymi kijkami, przyjdź w niedzielę o godzinie 11.00 na otwar-

Swobodne rozciąganie w parku, na polanie

te zajęcia. Poczuj energię, satysfakcję i motywację, chodząc 
z trenerką w grupie, malowniczymi ścieżkami jankowickiego 
parku pod koronami dających wytchnienie, starych drzew.

„Jeśli ktoś prosi nas o pomoc, to znaczy, że jesteśmy jeszcze coś warci”
Paulo Coelho

W dniach 26 kwietnia – 10 maja w Przedszkolu Na Zielonym Wzgórzu, zo-
stała zorganizowana akcja charytatywna, której celem była zbiórka wody 
mineralnej dla personelu i pacjentów poznańskich szpitali walczących 

z Covid-19. Dzięki zaangażowaniu rodziców i dzieci zabrano ok. 1500 litrów wody 
o pojemności 0,5 l. Poprzez przeprowadzoną zbiórkę, przybliżono także przedszko-
lakom problem walki z wirusem SARS-Cov-2.

Zgromadzona woda została przekazana do Szpitala Klinicznego „Przemienienia 
Pańskiego” Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Dziękujemy wszystkim, którzy 
włączyli się w tak ważne i szczytne przedsięwzięcie. ~ Monika Pitak

W słoneczne, poniedziałkowe przedpołudnie wszyst-
kie dzieci z Czarodziejskiego Zamku zebrały się 
na świeżym powietrzu w naszym ogrodzie. Dzień 

Dziecka jest świętem obchodzonym niemal na całym świecie. 
W Czarodziejskim Zamku w tym dniu staraliśmy się jak tylko 
to możliwe umilić czas naszym przedszkolakom. 

Radosny Dzień Dziecka najmłodsi spędzili na beztroskiej 
zabawie. Przygotowano mnóstwo atrakcji – była płynna cze-
kolada, popcorn, wata cukrowa, zumba i kolorowe balony. 
Najwięcej radości przysporzył przedszkolakom dmuchany za-
mek oraz malowanie buziek. 

Wszystkiego najlepszego dla wszystkich dzieci składają 
pracownicy Czarodziejskiego Zamku

~ na

Przedszkole Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku 

Przedszkolaki dla poznańskich szpitali

Przedszkole Czarodziejski Zamek w Przeźmierowie

Dzień Dziecka w Czarodziejskim Zamku
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W maju w przedszkolu w Baranowie odbył się kon-
kurs recytatorski. Dzieci z naszej placówki zapre-
zentowały teksty związane z tematem rocznym 

przedszkola: „W świecie liczb, kształtów i kolorów”. Dzieci 
wspólnie z rodzicami wybrały wiersze i przygotowywały się do 
recytacji w domu. Następnie przedstawiły swoje umiejętności 
podczas konkursu, który w związku z obostrzeniami został na-
grany i w postaci filmu przedstawiony komisji. Jury oceniało: 
płynność recytacji, walory artystyczne, zdolność zapamiętania 
i doboru tekstu do tematu, gest oraz ruch sceniczny. Konkurs 
odbył się w dwóch kategoriach wiekowych 3- i 4-latków oraz 
5- i 6-latków. W każdej z grup wyłoniono zwycięzców. Każ-
dy uczestnik otrzymał dyplom i kolorowankę, a zwycięzcy – 
nagrody w postaci ciekawych książek, które mamy nadzieję 

Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Baranowie

Raz, dwa, trzy, liczysz Ty!

przyczynią się do powstania pięknej pasji jaką jest czytanie. 
Wszystkim dzieciom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za 
udział!

~ Weronika Strugała, Weronika Piaszyk

14 maja 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Arkadego 
Fiedlera w Przeźmierowie odbyło się ważne i miłe 
wydarzenie. Do braci uczniowskiej zostali przyjęci 

chłopcy i dziewczynki z klas pierwszych. Wszyscy odświęt-
nie wystrojeni, z przejętym uśmiechem oraz bijącym sercem 
ślubowali z powagą: Strzec honoru i dobrego imienia Szkoły. 
Szanować swoich nauczycieli, przełożonych i rodziców. Uczyć 
się tego, co dobre i piękne. Kochać swoją ojczyznę.

Wszystkim nowym uczniom serdecznie gratulujemy i ży-
czymy wiary w swoje możliwości, wytrwałości w zdobywaniu 
wiedzy oraz osiągania wymarzonych sukcesów! Pamiętajcie, 
że każdy z Was jest wyjątkowy!

1 czerwca obchodziliśmy Dzień Dziecka. Z tej okazji co 
roku w naszej szkole odbywa się Dzień Sportu. Uczniowie 
klas starszych wzięli udział w zabawach integracyjnych (oczy-
wiście z zachowaniem zasad obowiązujących w reżimie sa-
nitarnym). Klasy czwarte i piąte uczestniczyły w zabawach 
skoncentrowanych na budowaniu zaufania, umiejętności pra-

cy w grupie i przełamywaniu barier w kontakcie z rówieśni-
kami.

Klasy szóste, siódme i ósme brały udział w sportowych pod-
chodach na świeżym powietrzu. Każda klasa wraz z wycho-
wawcą miała za zadanie pokonać 10 stanowisk, przy których 
uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności w wielu zdol-
nościach motorycznych i wykonać określone zadania. Pogo-
da nas nie zawiodła, a dzieci świetnie się bawiły. Osiągano 
bardzo wysokie wyniki, które pokazały, że potencjał sportowy 
wśród naszych uczniów jest duży. Na koniec każdy uczestnik 
odebrał od pani dyrektor coś słodkiego. 

Ten dzień był wyjątkowy i udowodnił, jak ważną rolę w ży-
ciu człowieka odgrywa sport. Myślę, że każdy w nas z nie-
cierpliwością czeka na kolejne takie akcje i z chęcią weźmie 
w nich udział, jeżeli nie jako uczestnik, to jako zagrzewający 
do walki zawodników kibic.

~ Maria Stelmach, Mariola Socha-Kowalska

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie 

Pasowanie na pierwszaka, Dzień Dziecka, Dzień Sportu

W ostatnich dniach do klas 1-3 dotarł tajemniczy list od Zakręcone-
go Matematyka, w którym poprosił dzieci o pomoc w odnalezieniu 
pogubionych elementów bardzo ważnej układanki.

Uczniowie z wielką ochotą podjęły wyzwanie i podzieleni w klasach na 
mniejsze grupy, ruszyły do pokoju zagadek, szyfrów i tajemnic.

Trzeba było działać szybko i skutecznie, a przede wszystkim współpraco-
wać razem. Wszyscy spisali się na medal, a nagrody ufundowane przez Radę 
Rodziców wręczył sam Zakręcony Matematyk.

~ Agnieszka Mikołajczyk

Szkoła Podstawowa w Baranowie 

Tajemnica szyfrów i zagadek, 
czyli baranowski escape room
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Szkoła Podstawowa w Lusowie

Szkolny Tydzień Języka Polskiego

Język ojczysty, to język w którym się myśli, marzy, śni… 
To język naszych przodków , bezcenne bogactwo kulturo-
we, świadomość historyczna i tożsamość narodowa.

W dniach 12-21 maja w Szkole Podstawowej im. gen. J. 
Dowbora Muśnickiego w Lusowie społeczność klas I-III wraz 
z nauczycielami przystąpiła do realizacji zadań związanych 
z Tygodniem Języka Polskiego. Impreza rozpoczęła się od 
występów recytatorskich, do których eliminacje odbyły się 
jeszcze podczas nauczania online. I tak 12 maja odbył się fi-
nał szkolnego konkursu recytatorskiego „W krainie wierszy J. 
Tuwima i J. Brzechwy”. 13 maja uczniowie klas II-III przy-
stąpili do klasowego konkursu ortografii, którego celem było 
wdrażanie uczniów do dbałości o poprawny zapis ortograficz-
ny wyrazów oraz wyłonienie Mistrza Ortografii w każdym 
oddziale klasowym. W piątkowy poranek wielbiciele poezji 
Doroty Wawiłow przedstawiali swoją interpretację wiersza 
pt. „Zapach czekolady”. Pierwszy dzień nowego tygodnia, 
uczniowie klas I-III rozpoczęli od wykazania się zdolnościami 
kaligraficznymi w konkursie „Mistrz pióra”. 

We wtorek, 18 maja, w naszej szkole znów zapachniało cze-
koladą. Środa, 19 maja, była ostatnim dniem zmagań uczniów 
z j. ojczystym, w którym odbył się finał szkolnego konkursu 
ortografii , dzięki któremu wyłoniono Super Mistrzów Orto-
grafii. 

Tegoroczny Tydzień Języka Polskiego jest już za nami, ale 
podstawowe przesłanie tego wydarzenia pozostaje z nami na 
zawsze. Jako społeczność szkolna na co dzień będziemy trosz-
czyć się o język ojczysty oraz dbać o naszą historię i tożsa-
mość.

Gratulacje dla uczestników i zwycięzców konkursów prze-
kazują organizatorzy Szkolnego Tygodnia Języka Polskiego - 
wychowawcy klas I-III.

~ Magdalena Czwójdzińska

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Ogród nowych możliwości

Przez pięć tygodni grono uczniów z naszej szkoły brało 
udział w zajęciach w ramach projektu „Ogród nowych 
możliwości dla każdego. Trzecia misja Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu”. Podczas nich nauczyli się, jak 
prawidłowo wysiewać nasiona i sadzić warzywa na grządce, 
aby uzyskać zdrowy i wysoki plon. Śpiew ptaków też nie jest 
obcy biorącym udział w projekcie. W trakcie warsztatów or-
nitologicznych prawidłowo rozpoznawali gatunki ptaków po 
ich głosie. Ostatnie zajęcia przyniosły obfite zbiory z poletka, 
które każdy z uczestników pielęgnował podczas każdego wy-
jazdu. Żal było rozstawać się z grządkami, ale część roślin zo-
stało przeniesionych do domowych ogródków.

~ Paweł Błażejak
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Drużyna ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Integracji Europejskiej 
w Tarnowie Podgórnym zwy-

ciężyła w 8 edycji Konkursu Matema-
tyczno-Informatycznego KOALA dla 
szkół podstawowych Wielkopolski. 

Przygoda z konkursem dla drużyny 
Alicji, Kasi, Oliwii i Kostka (kapitan), 
którzy tworzyli zespół o nazwie Te-
amOmnibusy, zaczęła się już w stycz-
niu, gdy wystartowała trwająca trzy 
tygodnie liga zadaniowa – w sumie do 
rozwiązania było 15 zadań. Dla najlep-
szych dziewięciu drużyn zorganizowano 
5 marca zawody półfinałowe – drużyny 
miały 120 minut na zapisanie rozwiązań 
8 zadań. Najlepsze trzy drużyny awan-
sowały do finału. Wśród nich znalazła 
się drużyna TeamOmnibusy.

W zawodach finałowych, które od-
były się 21 maja w V Liceum Ogólno-
kształcącym im. Klaudyny Potockiej 
w Poznaniu, Alicja, Kasia, Oliwia i Ko-
stek rywalizowali z drużynami z dwóch 
poznańskich szkół: Społecznej Szko-
ły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Pod-
stawowej nr 89. Zawody składały się 
z dwóch części. Najpierw każda z dru-
żyn przez 90 minut rozwiązywała ten 
sam zestaw 10 zadań. Następnie w cza-
sie tzw. meczu, czyli bezpośredniej ry-
walizacji drużyny naprzemiennie, zgod-
nie z regulaminem i kolejności ustalonej 
wcześniej przez losowanie, wskazywały 
sobie wzajemnie zadania, których roz-
wiązania powinny zaprezentować. Wy-
wołana do odpowiedzi drużyna miała 
dwie możliwości: zaprezentować swo-
je rozwiązanie albo ,,odbić›› zadanie 
– wówczas prezentacja rozwiązania 
należała do drużyny, która zadanie 
zaproponowała. Rozwiązania były na 
bieżąco oceniane przez jury, w skali od 

0 do 10 punktów. Mecz zakończył się 
wynikiem 16,5 : 10 : 3.

Celem konkursu KOALA jest roz-
wijanie u młodzieży umiejętności my-
ślenia informatycznego (ang. computa-
tional thinking). Uczestnicy konkursu 
nie używają komputera, a zadania mają 
postać łamigłówek algorytmicznych 
i kombinatorycznych.  

Konkurs po raz pierwszy był or-
ganizowany 7 lat temu, wówczas dla 
młodzieży gimnazjów miasta Poznania 

i powiatu poznańskiego. Obecnie or-
ganizowane są dwie wersje konkursu: 
dla klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz 
dla szkół ponadpodstawowych. Biorą 
w nim udział drużyny z różnych szkół 
Wielkopolski.

Dziękuję Bogumile Wesołowskiej – 
nauczycielce Alicji, Kasi, Oliwii i Kost-
ka za trud przygotowania uczniów oraz 
organizację konkursu w szkole.

~ Paweł Perekietka,  
twórca konkursu Koala

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym 

Alicja, Kasia, Oliwia i Kostek najlepsi w Wielkopolsce
KOALA gra w Sapera
Pewien miś koala postanowił zagrać 

w Sapera. Niestety, rozpoczynając grę 
przez roztargnienie zapomniał spoj-
rzeć, jaki wariant gry wybiera (liczba 
min) i teraz, na pewnym etapie gry, 
zastanawia się nad tym.

Pomóż misiowi ustalić, ile najwię-
cej i ile najmniej min może znajdować 
się na tej planszy.

Autorką zadania jest Do-
nata Dębicka, informatyk,  
nauczycielka informatyki i matematy-
ki w V Liceum w Poznaniu.
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Dlaczego? Dlatego, gdyż maksymalnie wykorzystali-
śmy możliwości, jakie zaoferowało nam nauczanie 
zdalne w obliczu pandemii. Postawiliśmy na między-

kulturową wymianę doświadczeń doskonaląc język angielski 
z rówieśnikami z krajów Europejskich. Projekt „Nice to e-me-
et you” to inicjatywa szerokiego grona nauczycieli, którzy na-
wiązują kontakt w sieci i organizują lekcje online dla swoich 
podopiecznych, będących w tej samej grupie wiekowej oraz 
na kompatybilnym poziomie językowym. Takie innowacyjne 
lekcje o charakterze międzynarodowym przeprowadzane były 
w naszej szkole w kwietniu oraz maju. Dostępne w sieci narzę-
dzia umożliwiły zorganizowanie wspólnych quizów, gier czy 
też prezentacji o szerokiej tematyce. Nasza inicjatywa objęła 
klasy 6 oraz 7, dała możliwość skonfrontowania swoich umie-
jętności językowych, zadziałała motywująco poszerzając ho-
ryzonty uczniów. 

Najlepszym dowodem są wypowiedzi niektórych z nich:
W kwietniu zamiast typowej lekcji języka angielskiego od-

byliśmy wirtualne spotkanie z nauczycielem z Turcji. Było to 
dla nas bardzo ciekawe spotkanie, na którym mieliśmy okazję 
zadać naszemu gościowi kilka pytań. Dowiedzieliśmy się mię-
dzy innymi o formie nauczania w Turcji, ciekawych miejscach, 
które warto odwiedzić. Na zakończenie spotkania nasz gość 
pokazał nam film. Po jego obejrzeniu przygotował nam krót-
ki test dotyczący problematyki w nim poruszonej. Spotkanie 
to było dla nas nowym wyzwaniem, pozwoliło na osłuchanie 
się z nowymi zwrotami. Z drugiej strony pokazało, że musimy 
jeszcze dużo pracy włożyć w naukę języka angielskiego, aby 
w przyszłości swobodniej się nim posługiwać. Tego typu spo-
tkania naszym zdaniem powinny odbywać się częściej, bo po-
zwalają poznać mieszkańców innych krajów oraz ich kulturę. 
Weronika Zydlik 7B

W tym roku na zajęciach z języka angielskiego w naszej 
szkole w Lusówku mamy przyjemność spotykać się z osobami 

z różnych krajów w formie lekcji on-line. Dotychczas mieliśmy 
spotkania z nauczycielem języka angielskiego z Turcji, jego 
uczniami oraz z młodzieżą z Włoch. Takie lekcje są bardzo roz-
wijające. Dzięki nim możemy przełamywać swoje bariery języ-
kowe oraz doskonalić swoją wymowę i akcent. Tematyka tych 
spotkań jest różnorodna. Rozmawiamy o swoich zainteresowa-
niach, ale również o pandemii. Na jednej z lekcji z młodzieżą 
z Turcji próbowaliśmy czytać słowa w języku tureckim, a póź-
niej dzięki ich podpowiedziom w języku angielskim zgadywa-
liśmy ich znaczenie. Cieszę się, że mam możliwość brać udział 
w takich lekcjach, ponieważ są one bardzo interesujące i mogę 
się dzięki nim wiele nauczyć. Olimpia Dolata 7c

Lekcja z młodzieżą z Włoch była super! Byłem bardzo zestre-
sowany, jednak jak się okazało – niepotrzebnie. To super oka-
zja, żeby poćwiczyć język angielski w praktyce. Mam nadzieję, 
że uda się pozostać w kontakcie z naszymi rówieśnikami z in-
nych krajów. Bardzo podobają mi się te spotkania, czekam na 
następne. Mam nadzieję, że nasi nowi koledzy i koleżanki za-
pamiętają nas na długo. Jakub Jakubowicz 7a

Thank You J ~ M. Marianowska

C E R T I F I C A T E  
O F  A  P A R T N E R  I N  I N T E R C U L T U R A L  C O M M U N I C A T I O N

Szkoła Podstawowa                                                         
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku

NICE  TO  E -MEET  YOU 

D A T E P R O J E C T  L E A D E R

05.05.21 Edyta Piskor

For participation in an international project

awarded to

Szkoła Podstawowa w Lusówku

Nice to e-meet you ! Czyli szkoła Podstawowa  
w Lusówku o poziom wyżej

Z radością ogłaszamy, że uczniowie naszej szkoły odnieśli sukces w Ogólno-
polskim Konkursie Nauk Przyrodniczych „Świetlik”. Szkołę reprezentowało 
dziewięcioro uczniów z klas od II do VIII. Laureatami zostali Jędrzej Goroń-

ski z klasy II oraz Jan Gawelski z kl. IV. Wyróżnienie otrzymał także Aleks Falbier-
ski – uczeń klasy IV.

Konkurs Świetlik powstał w 2007 r. Głównym celem Konkursu jest rozpowszech-
nianie nauk przyrodniczych jako ciekawego, fascynującego źródła wiedzy o świe-
cie, dostępnego dla każdego. Nowatorska formuła, polegająca na przeprowadzeniu 
doświadczeń, wskazuje na kilka ważnych elementów: uświadamia, że wszystko, co 
dzieje się w naturze ale też w domu, szkole, w środowisku najbliższym każdemu 
dziecku, da się wyjaśnić w sposób naukowy. Dlatego też każdy może mieć swój 
wkład w rozwój świata. Formuła testu również nastawiona jest na pokazanie dzie-
ciom, że oprócz wiedzy teoretycznej, niezwykle istotna jest umiejętność logicznego 
rozumowania, przeprowadzania wywodów, które są charakterystyczne dla świata 
nauki. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! ~ na 

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Sukces w Ogólnopolskim  Konkursie Świetlik

~ edukacja
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W tym roku nasza szkoła bie-
rze udział w akcji „DOBRO 
POWRACA”. Jest to akcja 

mająca na celu ukazanie uczniom rado-

ści z niesienia bezinteresownej pomocy 
czy wykonywania czegoś dla innych, 
bez patrzenia na własne korzyści. 21 
maja w ramach tej akcji dzieci z klasy 

II zaprosiły klasę III na przedstawienie 
o tematyce ekologicznej. Trzecioklasi-
ści dowiedzieli się dlaczego trzeba se-
gregować śmieci, jakie zwierzęta trzeba 
chronić, dlaczego rośliny są takie ważne 
i godne uwagi. Po przedstawieniu dzie-
ci uczestniczyły w quizie i odpowiadały 
na pytania związane z ochroną przyro-
dy. Każda dobra odpowiedź była nagra-
dzana kaktusem, podpisanym imieniem 
dziecka. Uczniowie obiecali, że będą 
się nimi pięknie opiekować. Serdecznie 
dziękujemy za Waszą obecność. I pa-
miętajcie – DOBRO POWRACA!

~ spck

Cudze chwalicie, swojego nie znacie …” - tyle jest pięk-
nych miejsc w Polsce, nieodkrytych, nieznanych... 
Projekt powstał z myślą o najmłodszych uczniach klas 

I-III. Głównym celem jest poznanie miast, wsi oraz ciekawych 
miejsc w Polsce. W pierwszym tygodniu września ze Szko-
ły Podstawowej nr 14 im. Jana Brzechwy w Elblągu wyru-
szyło w podróż 17 pluszowych misiów, a każdy pluszak miał 
swój pamiętnik podróżnika. Misie zwiedzały cały kraj według 
ustalonego harmonogramu. Uczniowie wraz z nauczycielem 
odpowiedzialnym za projekt w danej szkole mają za zadanie 
zrobić swój wpis do pamiętnika podróżnika. To w jaki sposób 
będzie uzupełniony pamiętnik zależy od kreatywności i pomy-
słów klasy. Dodatkowo podczas pobytu misia w szkole zada-
niem nauczyciela będzie poinformowanie organizatora, gdzie 
aktualnie znajduje się pluszak oraz wysłanie kilku zdjęć.

Do Szkoły Podstawowej nr 1 w Tarnowie Podgórnym zawi-
tał Miś Ludwik, który przyjechał z Gniezna. Ludwik - Nasz 
dzielny podróżnik z klasą IIB, która zaopiekowała się Misiem, 
zwiedzał szkołę. To był pierwszy etap Jego podróży. Z chę-
cią spędzał przerwy z uczniami bawiąc się, czytając komiksy 
oraz relaksował się na boisku szkolnym i placu zabaw. Brał 
udział z klasą w warsztatach przyrodniczych na temat klesz-
czy, towarzyszył na lekcjach matematyki, j. polskiego oraz j. 
angielskiego, ćwiczył także na lekcjach wychowania fizyczne-
go. Kolejny etap Jego podróży poza murami szkoły już niedłu-
go. Pojedzie z Nami na wycieczkę szkolną i będzie zwiedzał 
okolice Tarnowa Podgórnego.

~ Magdalena Pałka z klasą IIB

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym 

Projekt „Misiowe podróże po Polsce”

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym 

Dobro powraca

~ edukacja
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Mama i Tata to wielkie słowa, które kojarzą się z mi-
łością, dobrocią, ciepłem rodzinnym i szczęściem. 
Mama i Tata to pierwsze słowa każdego dziec-

ka. Dla dziecka rodzice są najważniejszymi osobami w jego 
życiu. Chcąc uczcić święto Mamy i Taty dzieci z oddziału 
przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka 
w Ceradzu Kościelnym zorganizowały wraz z wychowawcą 
25 maja Dzień Mamy i Taty. Z tej okazji dzieci przygotowa-
ły bogaty program artystyczny, który niestety nie mógł w tym 
roku zostać przedstawiony na żywo rodzicom. Jednak każdy 
wyrecytowany wierszyk i pięknie zaśpiewane piosenki zosta-
ły dla Mamy i Taty uwiecznione w postaci nagrania. To było 
bardzo wzruszające i radosne wydarzenie. Mamy nadzieję, że 
kolejne tak ważne święta uda nam się przeżywać już wspólnie 
w oddziale przedszkolnym. 

~ Paulina Maćkowiak

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Dzień Mamy i Taty

Gmina Tarnowo Podgórne uzy-
skała dofinansowanie na realiza-
cję przedsięwzięcia budowy Ze-

społu Szkół Technicznych w Tarnowie 
Podgórnym. Przedsięwzięcie to zosta-
nie współfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego 
i wdrażane w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go na lata 2014-2020, Działanie 9.3.2. 
Inwestowanie w rozwój infrastruktury 
kształcenia zawodowego. 

Zgodnie ze złożonym wnioskiem 
o dotację bezzwrotną, projekt realizowa-
ny był od 18 grudnia 2017 r. do 18 grud-
nia 2020 r. Jego całkowita wartość to 
28 564 960,37 zł, z czego 13 758 373,74 
zł stanowi kwotę uzyskanego dofinanso-
wania. 

Projekt polegał na budowie Zespołu 
Szkół Technicznych (ZST). Inwesty-
cja została  zlokalizowana w Tarnowie 
Podgórnym przy ulicy Nowej 60. Bu-
dynek dydaktyczny składa się z trzech 
kondygnacji, w których znajduje się: 18 
sal dydaktycznych, 14 pracowni zawo-
dowych, 6 sal do samodzielnej nauki, 
jedna sala komputerowa oraz pomiesz-
czenia magazynowe, techniczne i sani-

tarne. Budynek został zaprojektowany 
bez barier architektonicznych, a wszyst-
kie pomieszczenia zostały przystosowa-
ne do poruszania się po nich przez osoby 
z niepełnosprawnościami.

Potrzeba realizacji projektu budowy 
ZST wynikała z dynamicznego rozwo-
ju Gminy Tarnowo Podgórne, z którym 
wiąże się stały przyrost liczby jej miesz-
kańców. Na podstawie analizy trendów 
demokratycznych przewiduje się stały 
napływ ludności chcącej się tu osiedlić. 
Na terenie gminy stale przybywa także 
wielkich zakładów produkcyjnych oraz 
mniejszych firm (według danych staty-
stycznych GUS, do roku 2018 na tere-
nie naszej gminy funkcjonowało 5768 
przedsiębiorstw). Biorąc pod uwagę 
zapotrzebowanie lokalnego rynku pra-
cy na wysoko wykwalifikowanych pra-
cowników, lokalni przedsiębiorcy za-
częli sygnalizować potrzebę zadbania 
o przyszłe kadry, problem dostrzegały 
także władze gminy. To między inny-
mi z inicjatywy lokalnych przedsiębior-
ców i chęci ich współpracy z włodarza-
mi zrodził się pomysł budowy szkoły 
technicznej, kształcącej młodzież w za-
wodach najbardziej pożądanych. Za tym 
pomysłem przemawiał także fakt, ogra-

niczonej oferty miejsc w szkołach śred-
nich – technicznych o podobnym profi-
lu, na terenie powiatu poznańskiego.  

Uczniowie technikum w ramach ZST 
mają możliwość kształcenia się m.in. 
w takich zawodach jak technik infor-
matyk, technik mechatronik, technik 
logistyk, technik elektronik, technik 
procesów drukowania.  Z kolei w bran-
żowej szkole I stopnia kandydaci mogą 
zdecydować się na jeden z następują-
cych kierunków: mechatronik, magazy-
nier-logistyk, stolarz, tapicer, krawiec, 
elektromechanik pojazdów samocho-
dowych, mechanik pojazdów samo-
chodowych, mechanik -monter maszyn 
i urządzeń, cukiernik, fryzjer, kucharz, 
drukarz, złotnik, operator maszyn prze-
mysłu spożywczego. 

Po realizacji projektu na terenie Gmi-
ny Tarnowo Podgórne funkcjonuje szko-
ła zawodowa, w której w roku szkolnym 
2020/2021, zgodnie z realizowanym 
projektem, naukę rozpoczęło przeszło 
130 uczniów. Ponadto, zatrudnienie na 
podstawie umowy o pracę zyskało 10 
osób. Realizacja projektu pozwoliła na 
zapewnienie wysokich standardów edu-
kacji ponadpodstawowej zawodowej. 

Zespół Szkół Technicznych  
w Tarnowie Podgórnym z dofinansowaniem! 

~ edukacja
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W Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców 
Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym klasa bio-
logiczna realizowała projekt zatytułowany „Plane-

ta B nie istnieje”, dotyczący antropopresji, czyli ogółu działań 
człowieka mających wpływ na środowisko. Skutki antropo-
presji mogą być zarówno pozytywne np.: wykorzystywanie 
odnawialnych źródeł energii, ochrona zwierząt i roślin czy od-
nawianie zbiorowisk leśnych, jak i negatywne: zanieczyszcze-
nia, hałas, wyrąb lasów czy wypas nadmiernej liczby zwierząt. 
Celem projektu było zwrócenie uwagi na to, jaki wpływ na 
środowisko ma człowiek oraz przypomnienie kolegom i ko-
leżankom, że los otaczającej nas przyrody jest też w naszych 
rękach. 

Końcowym efektem pracy uczniów miała być prezentacja 
multimedialna, w której znalazłyby się samodzielnie wykona-
ne zdjęcia pozytywnych oraz negatywnych przejawów oddzia-
ływania człowieka na środowisko. Musieliśmy zatem wyjść 
z domów i rozejrzeć się po okolicy. Zadanie nie było proste, 
tak jak mogłoby się pozornie wydawać, ponieważ na co dzień 
nie zawsze przyglądamy się otaczającemu nas krajobrazowi. 
Wyszukanie oraz sfotografowanie dziesięciu przejawów an-

tropopresji okazało się sporym wyzwaniem. Mimo niesprzyja-
jącej pogody projekt został zakończony sukcesem: na fotogra-
fiach znalazły się zaśmiecone lasy, wycięte drzewa, smog oraz 
dym unoszący się z kominów. 

Takie zdjęcia skłaniają nas do refleksji i motywują do ak-
tywności na rzecz ochrony bogactw naturalnych naszej pla-
nety. Możemy wiele zrobić: ograniczyć używanie plastiku, 
segregować odpady, oszczędzać prąd i wodę, jeździć do szko-
ły rowerem lub komunikacją publiczną, sadzić drzewa, robić 
przemyślane zakupy oraz przekonywać innych do proekolo-
gicznych postaw m. in. poprzez takie właśnie projekty. Prze-
cież przyszłość Ziemi to nasza przyszłość.

~ Agata Kulińska i Kasia Kot 
uczennice klasy IIC g 

Czy może być coś przyjemniejszego niż wypoczynek 
na łonie natury? Piknik, koc, piękna pogoda, słońce, 
świeże powietrze, śpiewające ptaki i… wszechobec-

ny plastik. Czytając te słowa, pewnie zastanawiacie się, skąd 
ten plastik, ale odpowiedź jest banalnie prosta. Cofnijmy się 
w czasie o kilka godzin i wyobraźmy sobie waszych poprzed-
ników, biwakujących w tym samym miejscu. To może być ro-
dzina z dwójką uroczych dzieci, para młodych ludzi, grupka 
nastolatków lub nawet pojedyncza osoba, która postanowiła 
oderwać się od zgiełku miasta. Opuszczając miejsce relaksu, 
zupełnie zapomnieli o podstawowej zasadzie, zgodnie z którą 
powinni zostawić miejsce w takim stanie, w jakim je zastali. 
W efekcie na łonie natury pojawiła się pierwsza, zużyta pla-
stikowa butelka, potem kolejna i tak ruszyła lawina śmieci. 
Po kilku godzinach od odpadów zrobiło się „kolorowo”. Aż 
strach pomyśleć, jak to miejsce będzie wyglądało za kilka ty-
godni, nie wspominając już o latach. 

Wróćmy teraz do chwili obecnej. Mając jeszcze przed ocza-
mi zarysowany we wstępie obraz, zadajmy sobie pytanie: czy 
chcielibyśmy spędzać czas w miejscu wypełnionym śmiecia-
mi po poprzednich bywalcach? Odpowiedź jest oczywista. 
Czas na kolejne retoryczne pytanie: czy za kilka lat będzie 
jeszcze na tej planecie miejsce nienaruszone przez człowieka?

Niektórzy z nas nie zdają sobie sprawy z tego, że nawet naj-
drobniejsze działania niosą ze sobą konsekwencje. Chociażby 
z tego powodu, że przykład idzie z góry. Nasze dzieci, młodsi 
koledzy, rodzeństwo, kuzyni, bratankowie i siostrzeńcy obser-
wują nasze zachowania i bezwiednie je naśladują. Jak można 
wymagać od nich, aby zachowywali się właściwie, jeśli nie 

wskazujemy im, co to słowo znaczy? Czy można nakładać na 
nich obowiązek troski o planetę, skoro nam samym jej los wy-
daje się obojętny? 

Często spotykam się z przekonaniem, że aktywność jednego 
człowieka nie ma znaczenia, skoro reszta nic nie robi lub też 
działa przeciwko niemu. Pierwsze, co przychodzi mi wtedy na 
myśl, to zdumienie. Potem zastanawiam się, czy przypadkiem 
nie jest to przerzucanie odpowiedzialności za własne działa-
nia ( albo ich brak) na innych. Ludzie często nie zdają sobie 
sprawy z tego, jak wielka siła w nich drzemie, ile mogą zrobić, 
jaki mają potencjał do zmiany. Przecież obecnie obserwuje się 
wiele nowatorskich rozwiązań ekologicznych – warto przyto-
czyć chociażby nowe regulacje, zgodnie z którymi eliminuje 
się z obrotu plastikowe słomki, sztućce i naczynia, poddaje 
zużyte śmieci recyklingowi. Ludzkość ma siłę napędową do 
zmian i potrafi wykorzystywać swoją wiedzę i nowe techno-
logie w dobrym celu. Czy nie warto dołożyć do tych działań 
swojej cegiełki? Jeśli obecnie potrafimy nawet tworzyć obuwie 
z plastiku wyłowionego z oceanu, to czy rzeczywiście takim 
olbrzymim wysiłkiem będzie przejście kilku kroków i wrzuce-
nie odpadu do odpowiednio oznaczonego pojemnika ?

~ Alina Śmidoda, Nauczycielka liceum

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Edukacja ekologiczna

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Świadomy wybór

~ edukacja
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15 maja odbył się prestiżowy, znany w całej Polsce 
turniej siatkówki plażowej Chwiałka Volley na 
obiektach POSiR przy pływalni Chwiałka przy ul. 

Spychalskiego w Poznaniu. Rozgrywki odbywały się w trzech 

kategoriach męski, żeński i mikst. Reprezentanci naszej Gmi-
ny i klubu Tarnovia Volleyball najlepiej wypadli w turnie-
ju męskim, którego poziom stał na najwyższym możliwym 
w Polsce szczeblu, gdzie spośród czołówki siatkarzy plażo-
wych zabrakło praktycznie tylko reprezentantów kadry. W ry-
walizacji wzięły udział aż 64 drużyny z całego kraju, by wal-
czyć o tytuł najlepszej pary w Poznaniu. Wysokie V miejsce 
przypadło naszej drużynie Tomasz Jaroszczak/Mikołaj Kacz-
marek, którzy znani są z występów w turniejach rangi Mi-
strzostw Polski, a także VII miejsce doświadczonej parze Bła-
żej Szubstarski/Łukasz Grabowski, będącymi aktualnymi v-ce 
Mistrzami Polski w kategorii +70 Oldboy. Zwyciężyła para 
Adam Lorenc/Mateusz Podborączyński, znani Mistrzowie 
ubiegłej edycji Grand Prix Gminy Tarnowo Podgórne, którzy 
pokonali obecną IV parę w Polsce Jarosław Lech/Michał Ko-
rycki. Gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów!

~ Błażej Szubstarski 
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

~ sport

W dniach 28-30 maja odbył się festiwal siatków-
ki plażowej w Zbąszyniu znany od lat pod nazwą 
Obłędna Plaża. Rozgrywki odbywały się w kil-

ku kategoriach wiekowych drużyn męskich i żeńskich oraz 
mikst. Dla naszej Gminy i klubu Tarnovia Volleyball szczęśli-
wa okazała się najmłodsza kategoria chłopców do 2008 roku 
urodzenia, w której zwyciężyła znana z dobrych występów 
w mini-siatkówce para Paweł Latawiec i Wojciech Witkowski, 
udowadniając nie tylko sobie, ale również wszystkim dookoła, 
że mimo młodego wieku, potrafią doskonale radzić sobie nie 
tylko w turniejach siatkówki halowej, ale również siatkówki 
plażowej. Wielkie brawa i słowa uznania dla Was, chłopaki! 

~ Błażej Szubstarski
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Dobry występ Tarnovii podczas Poznań Chwiałka Volley

Obłędna Plaża w Zbąszyniu zdobyta  
przez siatkarzy z Tarnovii
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Wraz z pierwszym powiewem słonecznej pogody na-
deszły pierwsze emocje na boiskach do siatków-
ki plażowej w Gminie Tarnowo Podgórne. Po roku 

przerwy spowodowanej pandemią powraca Grand Prix Gminy 
Tarnowo Podgórne w Siatkówce Plażowej, będąca już jego IV 
edycją. Po sukcesie poprzednich edycji i przedłużającym się 
lockdownie, wygłodniali gry siatkarze plażowi nareszcie mo-
gli sprawdzić swoje umiejętności, by 30 maja spotkać się na 
I turnieju eliminacyjnym Grand Prix na plaży w Lusowie, roz-
grywanym pod patronatem OSiR Tarnowo Podgórne o Puchar 
Dyrektora Radosława Szukały. 

Do rywalizacji na dwóćh doskonale przygotowanych do 
uprawiania tej dyscypliny sportu boiskach, stanęły 24 druży-
ny.Tylko 8 najlepszych uzyskiwało prawo zagrania w Wielkim 
Finale, który odbędzie się w dniu 13 czerwca na Terenie Tar-
nowskich Term. Po ponad 8 godzinach zaciętych walk o każ-
dą niemalże piłkę, niezliczonej wprost liczbie ataków, bloków, 
obron, asów serwisowych i wszystkiego tego, co w siatkówce 
plażowej najlepsze, na najwyższym stopniu podium stanęli fa-
woryci, zwycięzcy poprzedniej edycji Grand Prix, para  Adam 
Lorenc (plus liga Cuprum Lubin) i Mateusz  Podborączyń-
ski (I liga BBTS Bielsko Biała), którzy nie bez problemów, 
zwyciężyli w finale z doświadczoną parą z Poznania Szymon 
Śmietana/Michał Paniączyk. Na III miejscu stanęła młoda, ale 
utytułowana para reprezentująca barwy Szamotulanina Sza-
motuły w składzie Jakub Hajduk wraz z Kamilem Małeckim, 
mającym już na swoim koncie  złoty medal Mistrzostw Pol-
ski Kadetów w siatkówce plażowej w parze z Jędrzejem Bą-
kiewiczem. Czwarte miejsce przypadło parze z Bydgoszczy 
Mateusz Wołowicz/Denis Marchenko, którzy – co ciekawe – 
w pierwszym spotkaniu turnieju pokonali młodszych kolegów 
z Szamotuł, jednak w rewanżu o III miejsce  nie zdołali jednak 
powtórzyć tego sukcesu. Końcowa klasyfikacja zespołów, któ-
re wywalczyły awans do finału przedstawiła się następująco:

I miejsce - Adam Lorenc i Mateusz Podborączyński
II miejsce - Szymon Śmietana i Michał Paniączyk
III miejsce - Kamil Małecki i Jakub Hajduk
IV - Denys Marchenko i Mateusz Wołowicz
V-VI - Kamil Dobrowolski i Marcin Wanat
V-VI - Roman Pilch i Marcin Bachmatiuk
VII-VIII - Bartosz Kramer i Łukasz Grabowski
VII-VIII - Dawid Helak i Igor Szymkus

Tydzień później, 6 czerwca, przyszedł czas na II turniej eli-
minacyjny. Tym razem 16 drużyn stanęło do walki o awan-
su do Wielkiego Finału. Premiowanych awansem miejsc było 
tylko 6, więc pojedynków na śmierć i życie nie brakowało. 
Mimo zaledwie jednego boiska, ale za to jakże pieczołowicie 
dopieszczonego przez znanego w całej Gminie z serdeczności 
i gościnności Sołtysa Tarnowa Podgórnego Piotra Owczarza, 
pod którego patronatem odbywał się turniej na ul. Ogrodo-
wej w Tarnowie Podgórnym, na brak emocji nikt nie narze-
kał. Ogromny skwar z nieba i dosłownie cały dzień, od  rana 
do wieczora spędzony na piachu, nie przeszkodził siatkarzom 
plażowym w rozgrywaniu meczów na najwyższym poziomie. 
Zwyciężyła para reprezentująca Gminę Tarnowo Podgórne 
na turniejach rangi Mistrzostw Polski w składzie Tomasz Ja-
roszczak/Mikołaj Kaczmarek, z których ten pierwszy jest nam 
doskonale znany z poprzednich edycji Grand  Prix, zwycię-
żając II edycję w 2018 roku i zdobywając IX miejsce w ubie-
głorocznych Finałach Mistrzostw Polski w parze z Marcinem 
Chiniewiczem. Drugie miejsce zajęli młodzi, ale dysponują-
cy niesamowitymi warunkami fizycznymi siatkarze Krystian 
Bangrowski (I liga Chrobry Głogów) i Hubert Szymczak 
(młoda liga Jastrzębski Węgiel). Trzecie miejsce przypadło 
nieco niespodziewanie, ale jakże zasłużenie doświadczonej 
parze z Poznania Jakub Matyka/Krzysztof Kuźniak, którzy 
ograli w małym finale dobrze spisującą się w tym sezonie ( III 
miejsce podczas prestiżowego turnieju Obłędna Plaża w Zbą-
szyniu) parę Filip Troczyński (I liga Chrobry Głogów) i Błażej 
Szymczak (II liga Legion Skalmierzyce). Poniżej lista szczę-
śliwców, których wywalczyli sobie udział w Wielkim Finale:

I miejsce - Tomasz Jaroszczak i Mikołaj Kaczmarek
II miejsce - Krystian Bangrowski i Hubert Szymczak
III miejsce - Jakub Matyka i Krzysztof Kuźniak
IV - Błażej Szymczak i Filip Troczyński
V-VI - Przemysław Boguta i Mateusz Pihan
V-VI - Damian Marcjan i Patryk Foltynowicz

Wielki Finał Grand Prix Gminy w Siatkówce Plażowej od-
był się 13 czerwca na terenie Tarnowskich Term. Relacja w 
lipcowym numerze gazety.

~ Błażej Szubstarski
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Znamy finalistów Grand Prix w Siatkówce Plażowej
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Czwarty medal w juniorskiej ka-
tegorii i czwarty brązowy wy-
walczyła Martyna Konieczna 

z sekcji taekwondo olimpijskiego UKS 
ATLAS Tarnowo Podgórne. Podopiecz-
na trenera Tomasza Gorwy zdobyła go 
22 maja podczas mistrzostw Polski ju-
niorów, które odbyły się w Warszawie.

~ Ania Lis

Załoga Auto Podlasie/Pure Development Saling Team, w której składzie są 
mieszkańcy Tarnowa Podgórnego: Filadelfia Bachorz, Bartosz Jędrychowicz 
i Piotr Mańczak, zajęła pierwsze miejsce w regatach Inex Cup 2021. Żeglar-

skie zawody w klasie Micro odbyły się w ostatni weekend maja w Boszkowie na 
wodach Jeziora Dominickiego. Zwycięstwo w regatach pozwoliło im objąć pozycję 
lidera w Pucharze Polski w klasie Micro. 

Niecały tydzień później żeglarskie trio wystartowało i zwyciężyło w 23. Długo-
dystansowych Mistrzostwach Polski Jachtów Kabinowych – Anvil Cup 2021. Trzy-
dniowe regaty składały się z pięciu wyścigów, w tym jednego długodystansowego 
na trasie liczącej około czterdziestu kilometrów.

– Wygraliśmy cztery z pięciu biegów, mimo dość wyrównanej stawki. Wiatr „płatał 
figle”, często zmieniając swój kierunek oraz siłę, wymuszając na wszystkich zawod-
nikach nieustanną koncentrację… Regaty były dobrym przygotowaniem przed kolej-
nymi zawodami. Za cztery tygodnie rozegrane zostaną zawody w Gdyni i będzie to 
ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Świata – skomentował po zawodach Bar-
tosz Jędrychowicz, członek załogi.

~ Ania Lis

Tytuł mistrza Polski z powrotem w rękach juniorów KS 
Alfy Vector Tarnowo Podgórne, którzy triumfowali 
w kręglarskich rozgrywkach centralnej ligi juniorów 

sezonu 2020/2021.  W składzie zwycięskiej drużyny zagrali: 
Marta Stachowiak, Artur Dziamski, Jakub Cwojdziński, Mi-
chał Bonk, Patryk Dworczyk, Tomasz Byliński, i trener Da-
wid Strzelczak. W ligowych rozgrywkach miejsca 2-7 zaję-
ły kolejno: BOSiR Brzesko, KK 9.Amica Wronki, KK Wrzos 
Sieraków, KS Polonia Łaziska Górne, KS Start Gostyń i druga 
drużyna Alfy Vector. 

~ Ania Lis

Brązowa passa LIDERZY MICRO PP

Mistrzowski powrót
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Mistrzostwa Polski Japan Karate Association wróciły 
po ponad rocznej przerwie. Poprzednie odbyły się 
7 marca 2020 r. w Baranowie. Tym razem ogólno-

polska rywalizacja w kata i kumite kadetów, juniorów i senio-
rów odbyła się 6 czerwca w Tarnowie Podgórnym. W mistrzo-
stwach wystartowało 236. zawodników z dwudziestu trzech 
klubów. 

– Wszyscy zaprezentowali świetną formę, wysoki poziom 
techniczny oraz nieustępliwość. Po raz kolejny dzięki bardzo 

dobrej organizacji karatecy z różnych regionów, w różnym 
wieku mogli cieszyć się niecodziennymi przeżyciami w niepo-
wtarzalnym klimacie. W czasie konkurencji indywidualnych 
i grupowych zawodnicy udowodnili, że karate jest rzeczywi-
ście szkołą kształtowania charakteru, tworząc wspólne wido-
wisko sportowe na najwyższym poziomie – skomentował po 
zawodach Mariusz Jewdokimow, główny instruktor JKA.

~ Ania Lis

Niewątpliwie to był jeden z najbardziej prestiżowych 
wyścigów, z wymagającą trasą i rywalizacją na świa-
towym poziomie. W tegorocznym czterodniowym 59. 

Małopolskim Wyścigu Górskim wpisanym do kalendarza UCI 
wystartowało 180 zawodników z 30 zespołów, z 24 krajów. Na 
liście startowej znalazło się aż 40 kolarzy polskich w tym sze-
ściu z KK Tarnovia Tarnowo Podgórne. Wyścig rozpoczął się 
3 czerwca półtora kilometrowym prologiem w Krakowie. Na-
stępnego dnia peleton wystartował z Wieliczki i miał do poko-
nania 124. kilometrową trasę zakończoną podjazdem. Na tym 
etapie bardzo dobrze poradził sobie Mateusz Kostański, któ-
ry zajął pięćdziesiąte szóste miejsce, a siedemdziesiąte Jakub 
Musialik. W sobotę kolarze pokonali najdłuższą trasę 142 km 
z Niepołomic do Nowego Targu. Drugi etap okazał się najbar-
dziej pomyślny dla Radosława Frątczaka, który zakończył go 
na trzydziestym dziewiątym miejscu. Czterdzieste piąte i szó-
ste miejsce zajęli kolejno jego klubowi koledzy – Mateusz Ko-
stański i Konrad Trzęsowski, a sześćdziesiąte czwarte – Jakub 
Musialik. Ostatni etap rozpoczął się w Jabłonce, a zakończy na 
szczycie Przehyba, którego wysokość 1175 m n.p.m. W nie-
dzielę najlepiej pojechał Mateusz, który zajął 69. miejsce. 
Poza ww. w zawodach wystartował jeszcze Jan Łamaszewski. 
W klasyfikacji generalnej drugie miejsce zajął wychowanek 

Tarnovii, jeżdżący obecnie w barwach Voster ATS Team – Pa-
weł Cieślik.

Praktycznie w tym samym czasie, w Wyścigu Pokoju 
zaliczanym młodzieżowego Pucharu Świata rozgrywanym 
w Czechach, ścigali się Miłosz Ośko i Adam Kuś. W klasyfi-
kacji generalnej po czterech etapach  Miłosz zajął 79. miejsce, 
a Adam 80. na 111 sklasyfikowanych. 

~ Ania Lis

Start i meta w Niebie, a po drodze 
Piekło. Na szczęście nie biegowe, 
tylko te położone niedaleko naj-

większej miejscowości wypoczynkowej 
województwa świętokrzyskiego – Siel-
pi. W tych właśnie miejscowościach 
w minioną sobotę, 29 maja, odbył się 
szesnasty cross maraton „Przez Pie-
kło do Nieba”. Wystartowało w nim 97 
osób, wśród których były siostry Jolanta 
Witczak i Wiesława Karkowska. Pierw-
sza z nich dystans 42,195 km pokonała 
w czasie 4 godz. 30 min., a druga w 4 
godz. i 52 min.

~ Ania Lis

Niebiańsko-piekielny bieg

MP JKA 2021

Mocne starty kolarzy Tarnovii
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Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Crossminto-
nie Tarnovia Crossminton CUP 2021 odbyły się 15 
maja. Zawody zorganizowane zostały przez klub 

UKS ATLAS z Tarnowa Podgórnego pod patronatem Pol-
skiej Federacji Crossmintona. Przy zachowaniu wszelkich 
zasad bezpieczeństwa związanych z Covid-19 gracze rywa-
lizowali o tytuły Mistrzów Wielkopolski w kilku kategoriach 
wiekowych. Był to turniej o randze 100p ICO (Internatio-
nal Crossminton Organisation) National Serie, co oznacza, 
że każdy uczestnik otrzymał także pewną pulę punktów do 
międzynarodowego rankingu, zależną od miejsca zajętego 
w klasyfikacji końcowej. 

Zawody odbyły się w kilku kategoriach wiekowych. Za-
wodnicy UKS Atlas we wszystkich kategoriach zajęli miej-
sca na podium. W kategorii kobiet 2. miejsce zajęła Kamila 
Kozielska, 3. – Anna Paradka. W kategorii pań powyżej 40 
lat 1. miejsce zdobyła Joanna Kapłon. Wśród panów, w ka-
tegorii OPEN, tytuł Mistrza Wielkopolski wywalczył Kwiat-
kowski Michał, a 3. miejsce – Błażej Kozielski. W kategorii 

panów powyżej 40 lat 3. Miejsce zajął Paweł Kapłon. W ka-
tegorii mieszanej dziewcząt i chłopców do 14 lat 3. miejsce 
zajęli Martyna Zakrzewska i Maksymilian Kozicz. Rozegrano 
również kategorię gier podwójnych miksty, gdzie zawodnicy 
UKS ATLAS Michał Kwiatkowski + Anna Paradka zdobyli 2. 
miejsce oraz Błażej Kozielski + Kamila Kozielska – 3. miej-
sce. Gratulujemy wszystkim zawodnikom i zapraszamy do 
udziału w kolejnych turniejach.

29 maja trzyosobowa reprezentacja UKS ATLAS, która star-
towała w zawodach ICO Crossminton Polish Open – Warsza-
wa, powróciła z medalem brązowym w grze deblowej kobiet. 
W grach indywidualnych niestety nie poszło już tak dobrze, 
ale każdy z zawodników rozegrał po kilka spotkań zdobywa-
jąc nowe doświadczenia i umiejętności. Zapraszamy na trenin-
gi i do zobaczenia na następnym turnieju. ~ PK

~ sport

Najmłodsi adepci naszego klubu, pod wodza trenera 
i zarazem koordynatora klubu Gniewko Markiewicza, 
wzięli udział pod koniec maja w turnieju w Śremie, 

gdzie zmierzyli się z lokalnym zespołem jak i innymi drużyna-
mi w swojej kategorii. W tym roczniku nie są liczone bramki, 

Crossminton Tarnovia 2021  
i ICO Crossminton Polish Open

Młode szeregi Gieksy na zwycięskiej fali
by nauczyć młodych piłkarzy i piłkarki dobrej zabawy i zasad 
fair play.

 Zespół młodzika B trenera Michała Wojciechowskiego 
pewnie wygrał u siebie z Victorią Wysogotowo 4:1, której tre-
ner doszukiwał się błędu w wielkości boiska jak i w pracy sę-
dziego po meczu, co oczywiście w żaden sposób nie wpłynęło 
na wynik spotkania. 

Orlik E1 trenera Błażeja Budzińskiego na początku czerwca 
pewnie ograł as wronki 11:2, a następnie w sobotę, 5 czerwca, 
14:0 SPN Szamotuły i obecnie zajmuje 1 miejsce w lidze na 
dwie kolejki przed końcem.

Zespół trenera Oskara Musiała w kategorii trampkarz C1 
w ostatnich dwóch meczach ligowych wygrał kolejno z UKS 
Lusowo 5:1 i AS Wronki 11:0.

Jesteśmy niezmiernie dumni z postępów naszych wycho-
wanków, które planujemy podnieść na zbliżającym się obozie 
sportowym.

~ GKS Tarnovia
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne



czerwiec  2021 | sąsiadka~czytaj |    55

~ sport

Zespół seniorów Gieksy ostatnimi czasy ma spory pro-
blem w linii defensywnej. Mimo że strzelamy najwięcej 
bramek w lidze to niewiele mniej tracimy. 

W większości przypadków, kiedy przegrywamy mecz i tra-
cimy punkty, to za każdym razem, kiedy doganiamy prze-
ciwnika, to i tak przegrywamy mecz różnicą jednej bramki. 
Było tak w meczu w Trzciance, gdzie dogoniliśmy wynik, lecz 
zabrakło czasu i skuteczności (4:3), z Victorią Ostrzeszów 
u siebie przegraliśmy 1:2, z Ostrovią goniliśmy wynik 4:0 od 
początku drugiej połowy, definitywnie skończyło się jak z Lu-
buszaninem 4: 3. Po wygranej z Polonią Leszno sądziliśmy, że 
przerwaliśmy tą złą passę, lecz mecz z Kórnikiem ponownie 
przywołał koszmary. 

Znowu goniliśmy wynik 0:2 i wyrównaliśmy w 80 minucie 
meczu, grając w 10, lecz w doliczonym czasie gry goście wy-
korzystali błąd w defensywie i wyszli na prowadzenie wywo-
żąc trzy punkty z Tarnowa Podgórnego. W meczu domowym 
z TPS Winogrady udowodniliśmy naszą determinację w walce 
o najlepszą pozycję w grupie, wygrywając pewnie 3:0. Jedną 
z bramek strzelił nasz wychowanek, który przeszedł z juniora 

29 maja odbyły się tytułowe 
mistrzostwa w Tarnowie 
Podgórnym organizowane 

przez sekcje GKS Tarnovia Fight Club. 
W zawodach wzięło udział ponad 600 

zawodników i zawodniczek z różnych 
części kraju między innymi z Rybnika, 
Stronie Śląskie, Krasnystaw, Lublin, 
Warszawa, Szczecin, Łódź, Gliwice itp. 
Podczas zawodów odbyło się ponad 700 
walk na sześciu matach w godzinach od 
8.30 do 20.00. Organizacyjnie Tarnovia 
przygotowała całe wydarzenie perfek-
cyjnie i przebiegało ono płynnie według 
harmonogramu. Nasi zawodnicy stanęli 
na podium w różnych kategoriach wa-
gowych jak i w systemach. Zaprasza-
my na naszego fanpage by mogli Pań-
stwo zobaczyć fotorelację z Mistrzostw, 
gdzie są zaprezentowani zwycięzcy na 
podium oraz zmagania na macie. Jedno-
cześnie informujemy, że 16 październi-
ka organizujemy kolejne zawody Inter-
national Polish Autumm Cup BJJ GI & 
NO GI,  obiecujemy, że i tym razem nie 
zawiedziemy Waszych oczekiwań. 

Cieszy nas fakt, że nasi zawodnicy 
z sekcji BJJ, którzy trenują od września 

IV-ligowa gorączka

starszego do zespołu seniorów z początkiem obecnego sezonu, 
Michał Gławdecki, gratulujemy! 

Zapraszamy serdecznie na ostatni mecz ligowy w Tarnowie 
Podgórnym:19 czerwca 2021,  godz. 16.00 GKS Tarnovia vs 
Warta II Poznań

Śledźcie nas na FB: @gkstarnovia.oficjalna
~ GKS Tarnovia 

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

I Międzynarodowe Mistrzostwa Polski NO GI  
& GI JIU JITSU w Tarnowie Podgórnym za nami

zeszłego roku pokazali się na zawodach z bardzo dobrej strony wielokrotnie stając 
na podium. 

Zawodnicy Tarnovia Fight Club na podium:
 gi junior chłopcy -72 kg: Jakub Trawka – 1 miejsce
 no-gi dzieci 7-9 lat chłopcy: -29 kg Dima Medvid – 3 miejsce 
no-gi młodzicy chłopcy: -34 kg Ignacy Nowakowski – 3 miejsce 
no-gi; młodzicy chłopcy: -39 kg Stanisław Nowakowski – 3 miejsce
 no-gi junior chłopcy: -70 kg Jakub Trawka – 2 miejsce 
no-gi adult biały: +98 kg Emil Kocurek 3 miejsce 
no-gi adult niebieski: -74 kg Daniil Selivonets – 2 miejsce 
no-gi master 2 czarny: +98 kg Sarhei Selivonets – 1 miejsce
Śledźcie nas na FB: @TarnoviaFightClub ~ GKS Tarnovia

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne
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Powszechnie wiadomo, że czas naj-
szybciej upływa na dobrej zaba-
wie. I tak, wraz z nadejściem maja 

i pierwszym gwizdkiem sezonu 2021, 
rozpoczęły się zmagania jubileuszowej, 
dziesiątej kampanii Tartan League. 

Założone w 2012 r. rozgrywki swoje 
istnienie zawdzięczają podziałowi geo-
graficznemu Tarnowa Podgórnego. Im-
pulsem do powstania ligi była rywaliza-
cja drużyn z poszczególnych regionów, 
„dzielnic” miasteczka. Dzięki Tartan Le-
ague potyczki te zostały sformalizowane, 
a stawka każdego spotkania urosła, gdyż 
zawodnicy i ich zespoły walczyli o real-
ne trofeum, jakim jest puchar za Mistrzo-
stwo Tartan League. 

Fascynującym zjawiskiem była wielo-
płaszczyznowa ewolucja ligi. Poczyna-

jąc od zmian strukturalnych, regulami-
nowych, poprzez taktyczne, a kończąc na 
tych marketingowych oraz cyfrowych. 
I tak wraz z rozpoczęciem nowego sezo-
nu, wszyscy fani oraz obserwatorzy lo-
kalnych rozgrywek będą mogli korzystać 
z nowej strony internetowej Tartan Le-
ague: www.tartanleague.ligspace.pl

Na stronie można znaleźć raporty 
z meczów, tabele, składy, statystyki in-
dywidualne czy drużynowe. Dzięki temu 
każdy fan Tartan League będzie miał peł-
ny dostęp do informacji o swojej ulubio-
nej drużynie.

Za nami 1 kolejka Tartan League 2021. 
Na boiskach mogliśmy zobaczyć kilku 
debiutantów oraz kilku, powracających 
na czerwone areny, skuszonych głodem 
gry, weteranów. Przebudowane po okien-

ku transferowym drużyny, nie zawiodły 
fanów i dostarczyły solidnej dawki emo-
cji.

 Kto rozpoczął sezon z tarczą? Kto za-
błysnął w 1 kolejce? – by być jak najbli-
żej Tartan League, zapraszamy do śledze-
nia naszej strony internetowej.

~ Bartosz Jaraszkiewicz

Cyfrowa ekspansja Tartan League

W sobotę, 22 maja, rozegraliśmy, organizowany 
przez nasz klub UKS ATLAS, turniej szermierczy. 
Zgłosiło się 102 szpadzistów z klubów z całej Pol-

ski, przez co zawody zyskały na atrakcyjności, a rywalizacja 
była naprawdę zacięta. Uczestników podzielono na trzy kate-
gorie wiekowe: juniorów młodszych (2005-2006), młodzików 
(2007-2008) i dzieci (2009 i młodsi). Rozegrano eliminacje 
grupowe, a następnie bezpośrednie – w systemie pucharo-
wym. Całość zawodów przebiegała bardzo sprawnie i – co 
bardzo ważne – bez kontuzji. Każdy z zawodników otrzy-
mał pamiątkową koszulkę i prowiant składający się ze świe-
żych bagietek-kanapek i butelki wody. Szermierze którzy za-
jęli miejsca na podium w poszczególnych kategoriach zostali 
uhonorowani medalami, dyplomami i drobnymi upominkami, 
a zwycięscy dodatkowo otrzymali puchary. Ponieważ stoisko 
ze sprzętem szermierczym z firmy Nicol, z przyczyn niezależ-
nych nie dojechało na zawody, do zwycięzców zostaną za po-
średnictwem klubów przesłane pocztą nagrody rzeczowe. 

Wśród naszych zawodników najlepsze miejsca zajęli: Han-
na Depta – druga i Gabriela Ciborowska – trzecia w katego-
rii juniorek młodszych, Paweł Matuszewski – piąty również 
wśród juniorów młodszych, Aleks Nawrocki-Nowak – trzeci 

wśród dzieci (U12). W finałowych ósemkach w poszczegól-
nych kategoriach uplasowali się jeszcze: Tatiana Tatrowska – 
7 miejsce, Marcel Szulc – 7 i Jakub Węgrzyn – 8 (juniorzy 
młodsi) oraz Kaja Patoleta – 7, Oskar Fechner – 7 (młodzicy). 
Dla kilku naszych szpadzistów był to pierwszy star w zawo-
dach. Doskonale sobie poradzili i bogatsi o nowe doświadcze-
nia wyruszą na kolejne turnieje. 

Składam podziękowanie Gminie Tarnowo Podgórne, Pol-
skiemu Związkowi Szermierczemu, Wielkopolskiemu Okrę-
gowemu Związkowi Szermierczemu za wsparcie przy reali-
zacji turnieju. Dziękuję wszystkim wolontariuszom którzy 
pomogli przy organizacji, przeprowadzeniu i sędziowaniu za-
wodów. Zapraszam na kolejne imprezy do Tarnowa Podgór-
nego.

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne. 
Turniej został zorganizowany dzięki wsparciu Ministerstwa 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach progra-
mu „Sport wszystkich dzieci – Wspieranie organizacji imprez 
sportowych dla dzieci i młodzieży”.

~ Paweł Kapłon

TARNOVIA CUP 2021 w szpadzie dziewcząt i chłopców
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W gościnnych progach hali OSiR przy ZST w Tar-
nowie Podgórnym 30 maja odbyły się podwójne 
zawody w ramach III Turnieju Szachowego pod 

Honorowym Patronatem Wójta naszej Gminy. Pomimo pan-
demii na oba turnieje zgłosiło się łącznie ponad 100 uczest-
ników. Kolor zielony był wiodącym elementem tegorocznej 
edycji wydarzenia (zielony to kolor nadziei w walce z pan-
demią, jak również jeden z kolorów flagi i herbu naszej Gmi-
ny). Każdy z uczestników Turnieju otrzymał na zakończenie 
roślinkę, którą ufundowali nasi gminni ogrodnicy: Szkółka 
Dominiak z Lusowa, Szkółka Kucemba z Lusowa oraz Sklep 
ogródkowy.pl z Tarnowa Podgórnego (Marianowo). 

W Turnieju OPEN aż 49 osób chciało zmierzyć się i poko-

nać aktualną Mistrzynię Polski Klaudię Kulon. Udało się to 
tylko jednemu – zwycięzcy Turnieju Krzysztofowi Raczyń-
skiemu (oboje zdobyli po 8 pkt ale bezpośrednia wygrana 
z Arcymistrzynią zdecydowała o końcowej tabeli). Podium 
uzupełnił Michał Mazurkiewicz zajmując III miejsce z dorob-
kiem 7 punktów. 

W tym roku nagrodzeni zostali jeszcze: Najlepsza Kobie-
ta – Lena Michalska (mieszkanka Tarnowa Podgórnego, do-
brze zapowiadająca się szachistka, grająca obecnie w kategorii 
D-13/U12), Najlepsza Osoba z Niepełnosprawnością – Robert 
Świec (który na co dzień gra w klubie organizatora zawodów-
-KS Korona Zakrzewo i prowadzi szkółkę w sąsiednim Buku), 
Najlepsza Juniorka – Martyna Niemier, Najlepszy Junior – 
Szymon Tadych (mieszkaniec naszej Gminy, licealista). Or-
ganizator wyróżnił także najlepszego szachistę w Gminie Tar-
nowo Podgórne w kategorii osoba pełnoletnia (ze względu na 
nagrody od naszych lokalnych browarów) – Karola Michal-
skiego (prywatnie Tata Leny). 

Najwięcej emocji, zarówno wśród zawodników, jak i kibi-
ców, wzbudził turniej JUNIOR. 62 dziewczynek i chłopców 
w wieku od 6 do 16 lat rywalizowało ze sobą w 6 rundach 
z tempem 30’/zawodnika. Na szczególną pochwałę zasługu-
ją najmłodsi uczestnicy (nagroda dla najmłodszego szachisty 
powędrowała do Mateusza Spychały), jak również najstarsi 
nastolatkowie, którzy tutaj zdobyli swoje pierwsze kategorie 
szachowe. Potwierdzeniem, że zawody stały na wysokim po-
ziomie a umiejętności młodych szachistów ciągle rosną, jest 
fakt uzyskania kategorii szachowej lub jej podwyższenia aż 
przez 24 zawodników. 

W turnieju juniorskim zwycięzcą został Bartek Jasiński, 
8-latek, który wygrał wszystkie swoje partie. Gratulujemy! 
Drugie miejsce zajął Wojtek Chowaniec, a podium uzupeł-
nił Filip Sugier. Wśród juniorek najlepszą została Janina Ko-
lendo, a kolejne miejsca przypadły Patrycji Kubackiej i An-
tosi Zabroni. Najlepsi z juniorów zostali nagrodzeni kartami 
podarunkowymi do jednej ze sportowych sieci handlowych. 
Wszystkie dzieci poza roślinkami otrzymały także gadżety 
Gminy Tarnowo Podgórne oraz firmy Mak-Pol.

Szachowe święto w Gminie Tarnowo Podgórne wsparli rów-
nież Browar Sady, Browar Za Miastem, Palarnia Kawy Ada-
m’s Blend, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgór-
nym, a najlepsza kobieta otrzymała nagrodę specjalną – miód 
od Pana Mirosława Falbierskiego, pszczelarza z Przeźmiero-
wa, uznanego szachisty.

Turniej był współfinansowany przez Gminę Tarnowo Pod-
górne. Dziękujemy!

Po wakacjach, 25 września, planujemy Turniej szachowy 
„Lwiątka na szachownicy”, na który już dzisiaj zapraszamy!

~ Sylwia Gać-Mytych
Vicedyrektor Turnieju Szachowego

KS Korona Zakrzewo, szkółka Tarnowo Podgórne

Tarnowo Podgórne, 20 maja 2021 roku

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE 
Z 20 MAJA 2021 ROKU O ODWOŁANIU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne podaje do publicznej wiadomości informację, iż działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2020r. poz. 1990 ze zm.) odwołuje przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości tj., działki o nr ewid. 947/1 o pow. 481m2 położonej w Przeźmierowie, gm. Tarnowo Podgórne, dla której prowadzona jest 
księga wieczysta PO1P/0099481/9, który został wyznaczony na czwartek 24 czerwca 2021r, na godz. 11:00 w budynku Urzędu Gminy Tarno-
wo Podgórne ul. Poznańska 115.

Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gmi-
ny Tarnowo Podgórne oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tarnowo Podgórne.

„Zielony” Turniej Szachowy
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WZP.6721.5.2021
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla działek nr 67/1 i 98/2 w Ce-
radzu Kościelnym

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. 
poz. 283) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Pod-
górne Uchwały Nr XL/695/2021 z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla działek nr 67/1 i 98/2 w Ceradzu Ko-
ścielnym.

W związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Pol-
skiej stanem epidemii, zainteresowani mogą zapoznać się z niezbęd-
ną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu, po wcześniejszym 
uzgodnieniu drogą telefoniczną (tel. 61-8959-236) lub drogą elektro-
niczną, po uprzednim wysłaniu prośby na adres: wzp@tarnowo-pod-
gorne.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pod adresem: http://bip2.tarno-
wo-podgorne.pl.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją spra-
wy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strate-
gicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać 
na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 
62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 14 lipca 2021 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.

W niedzielę, 6 czerwca, na sta-
dionie przy ul, 23 Paździer-
nika 34 w Tarnowie Podgór-

nym odbył się  kolejny festyn z okazji 
Dnia Dziecka. Od kilku lat organizato-
rem tego przedsięwzięcia jest klub GKS 
Tarnovia. W godzinach przedpołudnio-
wych rozstawione zostały dmuchane 
zjeżdżalnie i zamki dla dzieci oraz roz-
dawano wiele niespodzianek. Cała im-
preza przyciągnęła wiele rodzin z dzieć-
mi, które świetnie się bawiły.

~ GKS Tarnovia

Projekt współfinansowany przez Gmi-
nę Tarnowo Podgórne

Dzień dziecka z GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tarnowo Pod-
górne, reprezentowana przez Wójta, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Pod-
górne; Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@tarnowo-podgorne.pl; 
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biule-
tynie Informacji Publicznej pod linkiem: http://bip.tarnowo-podgorne.pl/tar-
nowo/biuletyn-informacji-publicznej/ochrona-danych-osobowych.html oraz 
na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: http://www.tarno-
wo-podgorne.pl/wazne/ochrona-danych-osobowych/
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WZP.6721.4.2020

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów Osie-
dla Morskiego w Lusówku.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283) zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów Osiedla Mor-
skiego w Lusówku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
w dniach od 22 lipca 2021 r. do 19 sierpnia 2021 r.

W związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Pol-
skiej stanem epidemii, zainteresowani mogą zapoznać się z niezbęd-
ną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu, po wcześniejszym 
uzgodnieniu drogą telefoniczną (tel. 61-8959-230) lub drogą elektro-
niczną, po uprzednim wysłaniu prośby na adres: wzp@tarnowo-pod-
gorne.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pod adresem: http://bip2.tarno-
wo-podgorne.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego, odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2021 r. w siedzi-
bie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.15:00.

W związku ze stanem epidemii, dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się za pomocą środków 
porozumiewania się na odległość z możliwością zabierania głosu, za-
dawania pytań i składania uwag przez jednoczesną transmisję obrazu 
i dźwięku oraz zadawania pytań i składania uwag w formie zapisu 
tekstowego. Udział w dyskusji będzie możliwy za pomocą przeglą-
darki internetowej – szczegółowy link do dyskusji zostanie zamiesz-
czony w BIP Gminy Tarnowo Podgórne w zakładce „Planowanie 

przestrzenne / Ogłoszenia w sprawie planów miejscowych oraz stu-
dium”, co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem dyskusji. 

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

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za 
pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmio-
tów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 
700  z późn. zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicz-
nym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

     Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strate-
gicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zaintereso-
wani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzi-
bie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, oraz składać uwagi do wyżej 
wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie. 

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 
września 2021 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tar-
nowo Podgórne.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tarno-
wo Podgórne, reprezentowana przez Wójta, ul. Poznańska 115, 62-
080 Tarnowo Podgórne;

Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@tarnowo-podgorne.
pl;

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: http://bip.tarnowo-
-podgorne.pl/tarnowo/biuletyn-informacji-publicznej/ochrona-da-
nych-osobowych.html

oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: 
http://www.tarnowo-podgorne.pl/wazne/ochrona-danych-osobo-
wych/

WZP.6721.1.2020

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miej-

scowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
przy al. Solidarności, przy ul. Ogrodowej (dz. nr 1159/4 i 1159/7) 
i ul. 23 Października położonych w Tarnowie Podgórnym.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283) zawiada-
miam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy al. 
Solidarności, przy ul. Ogrodowej (dz. nr 1159/4 i 1159/7) i ul. 23 
Października położonych w Tarnowie Podgórnym wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko w dniach od 22 lipca 2021 r. do 19 
sierpnia 2021 r.

W związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Pol-
skiej stanem epidemii, zainteresowani mogą zapoznać się z niezbęd-
ną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu, po wcześniejszym 
uzgodnieniu drogą telefoniczną (tel. 61-8959-230) lub drogą elektro-
niczną, po uprzednim wysłaniu prośby na adres: wzp@tarnowo-pod-
gorne.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pod adresem: http://bip2.tarno-
wo-podgorne.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego, odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2021 r. w siedzi-
bie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnymo godz.15:00.

W związku ze stanem epidemii, dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się za pomocą środków 
porozumiewania się na odległośćz możliwością zabierania głosu, za-
dawania pytań i składania uwag przez jednoczesną transmisję obrazu 
i dźwięku oraz zadawania pytań i składania uwag w formie zapisu 
tekstowego. Udział w dyskusji będzie możliwy za pomocą przeglą-
darki internetowej – szczegółowy link do dyskusji zostanie zamiesz-
czony w BIP Gminy Tarnowo Podgórnew zakładce „Planowanie 
przestrzenne / Ogłoszenia w sprawie planów miejscowych oraz stu-
dium”, co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem dyskusji. 

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

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za 
pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmio-
tów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 
700 z późn. zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicz-
nym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowa-
ni mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, oraz składać uwagi do wyżej wy-
mienionej prognozy i postępowania w jej sprawie. 

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 
września 2021 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
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508 170 938

Aplikacje ze zdjęciem prosimy 
kierować na adres:

biuro@ctmrakowski.pl
lub złożyć osobiście w naszej placówce.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu:

Powiększamy nasz zespół!
Zapraszamy do współpracy 

fizjoterapeutów!

Centrum Terapii Manualnej sp. z o.o. sp.k.
ul. Leśna 1, 62-080 Sierosław

61 814 79 00
www.ctmrakowski.pl

508 170 938

Aplikacje ze zdjęciem prosimy 
kierować na adres:

biuro@ctmrakowski.pl
lub złożyć osobiście w placówce CTM

 

Szczegółowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu:

poszukujemy osoby 
na stanowisko

rejestratorka medyczna

Centrum Terapii Manualnej sp. z o.o. sp.k.
ul. Leśna 1, 62-080 Sierosław

61 814 79 00
www.ctmrakowski.pl

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

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: 15.06.2021 r.

Propozycje artykułów, ogłoszenia i reklamy przyjmują: 
  Wydawnictwo – studioPROJEKT – Przeźmierowo, ul. Ryn-

kowa 148, tel. 61 8161 159, biuro@pwprojekt.pl
  Biuro Ogłoszeń RESO – Przeźmierowo, ul. Poznańska 17,  

tel. 604 372 440, biuro.ogloszen.reso@wp.pl
 Sklep „Dobre Okna” – Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A
Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma. 
Okładka: fot. Tomasz Szwajkowski

Pani 
Karolinie Kucharskiej
wyrazy współczucia 

z powodu śmierci
męża 

Rafała Kucharskiego

składa 
Stefania Gorońska

z rodziną z Rumianka

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy  
wiadomość o śmierci naszego kolegi

Mieczysława Kowalewskiego

Marii, rodzinie i bliskim wyrazy szczerego 
współczucia składają

Zarząd oraz koleżanki i koledzy  
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku  

w Tarnowie Podgórnym

Są chwile, by działać, i takie, kiedy należy 
pogodzić się z tym, co przynosi los. 

   Paulo Coelho

Pani Annie Błażejczyk
Sołtys Sierosławia

wyrazy szczerego współczucia 

składają 

Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz 
Czajka  

z pracownikami Urzędu Gminy
Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna 

Semba z Radnymi oraz Sołtysi 

Dziękujemy rodzinie, przyjaciołom, znajomym, sąsiadom, delegacjom 
zakładów pracy, chóru im. Feliksa Nowowiejskiego, UTW oraz wszystkim, 

którzy uczestniczyli w pożegnaniu naszego kochanego Męża, Taty,  
Dziadka i Pradziadka śp. Stefana Kabacińskiego 

oraz za ofiarowane msze i komunie

żona i córki z rodzinami
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Materiał promocyjny UNIQA

Jak mądrze kupić ubezpieczenie komunikacyjne
Czym się kierujesz, kupując telewizor, telefon albo spodnie? Zapewne chcesz, żeby produkt odpowiadał ci pod różnymi wzglę-
dami i tym powinieneś kierować się przy zakupie ubezpieczenia. Kupując polisę AC możesz zdecydować, przy użyciu jakich czę-
ści samochód będzie naprawiany po szkodzie.
W słoneczny weekend pan Adam wyjechał z rodziną na wyciecz-

kę za miasto. O ile autostradą jechało się świetnie, to po zjeździe na 
boczne drogi było gorzej - nawierzchnia pozostawiała wiele do ży-
czenia. Pan Adam, jadąc z nadmierną prędkością, na dziurze w dro-
dze uszkodził zawieszenie w swoim Oplu. 
Szkoda  nie  wydawała  się  duża,  ale  pan  Adam  i  tak  zostawił 

w warsztacie 3700 zł. Nie miał polisy autocasco, więc za naprawę 
musiał płacić z własnej kieszeni.

Bez polisy nie wyjeżdżaj na drogę
Pandemia ograniczyła ruch samochodowy na drogach. Wy-

padków i stłuczek jest mniej, ale jeśli do nich dochodzi, to szko-
dy częściej są poważne.

Jeśli masz samochód, musisz mieć też komunikacyjne ubez-
pieczenie OC. Jest ono obowiązkowe. Polisa ta chroni osobę, 
która spowoduje wypadek przed konsekwencjami finansowymi, 
które poniosłaby, naprawiając szkodę wyrządzoną przez siebie 
innej osobie. 

Inaczej jest z ubezpieczeniem autocasco. To dobrowolna po-
lisa, która pozwala ci otrzymać odszkodowanie wtedy, gdy nie-
umyślnie zniszczysz lub uszkodzisz swój samochód albo gdy 
ktoś ci go ukradnie. Ochrona może więc obejmować takie sytu-
acje, jak stłuczkę czy wypadek z twojej winy, uderzenie w ścia-
nę, zderzenie z dzikim zwierzęciem czy uszkodzenie samochodu 
na wyrwie w jezdni.

Wyrwa w drodze, dziura w budżecie
Dobra polisa AC powinna dawać ci takie zabezpieczenie, ja-

kiego potrzebujesz, a za dopasowanie ochrony do twoich po-
trzeb odpowiada ubezpieczyciel. Fundamentalną sprawą jest to, 
kiedy możesz liczyć na odszkodowanie. Możesz mieć zabezpie-
czenie tylko na wypadek szkody z twojej winy, takiej jak stłuczka 
czy uszkodzenie pojazdu po zderzeniu ze zwierzęciem, a mo-
żesz zdecydować się także na ochronę od wszystkich ryzyk. To 
ostatnie rozwiązanie jest najbardziej korzystne, gdyż wszyst-
kich możliwych zdarzeń nie przewidzisz. Pakiet OC i AC moż-
na uzupełnić o NNW czy ubezpieczenie opon. Duże znaczenie 
praktyczne ma assistance, czyli świadczenia pomocowe. Dzięki 
niemu możesz otrzymać pokrycie kosztów holowania auta po 
wypadku lub awarii do  wskazanego miejsca, naprawę samo-
chodu na miejscu, auto zastępcze, pomoc przy zmianie koła czy 
transport pasażerów oraz kierowcy. 

UBEZPIECZENIA FALKIEWICZ 
www.ubezpieczeniafalkiewicz.pl • agent.falkiewicz1@gmail.com

tel. 692 455 743, 600 226 603, 604 567 722
Pełen zakres ubezpieczeń  

- komunikacyjne, majątkowe, życiowe, dla firm
Przeźmierowo, Krańcowa 91

Tarnowo Podgórne, Pocztowa 1
Rokietnica, Golęcińska 1 (budynek GS)

Zatrudnimy osoby do sprzątania Term  
w Tarnowie Podgórnym

Tel. 61 222 60 50

Szczegóły oferty na stronie:
www.nowaelektro.pl/ogloszenia

tel. 693 893 475

Zacznij pracę już dziś!
Poszukujemy:
• Handlowca
• Magazyniera
• Pracownika sklepu internetowego

Firma z branży pośrednictwa pracy  
– zatrudni na bardzo dobrych warunkach  

opiekunki i opiekunów osób starszych  
na terenie Niemiec

Zapraszamy do kontaktu 

tel.:  790 711 189

Firma Budowlana KKMB 
zatrudni: 

 murarzy oraz pomocnika 

690 927 588

• DAM PRACĘ
• Zatrudnimy do sprzątania biurow-
ca. Swadzim, tel. 784-074-035
• Kierowcę C+E kraj, zatrudnię, 609 
659 932
• Zakład instalacji sanitarnych za-
trudni instalatora lub osobę do przy-
uczenia tel. 603 118 115
• Kierowców z kat. B i C, zatrudnię 
i pracownika fizycznego, 503 053 585
• Uczciwego i słownego Pana do prac 
w ogrodzie 1 dzień raz na 2 tygodnie 
w Lusówku szukam. Tel: 603 67 88 67
• Szukam opiekunki dla osoby star-
szej leżącej z zamieszkaniem lub na 
10-12 godz. dziennie  603-84-77-78

• Ogrodnika z dużym doświadcze-
niem zatrudnię. Praca na stałe tel. 
502020920
• SZUKAM PRACY
• Kierowca kat C (doświadczenie wy-
wrotka), emeryt szuka pracy 694 043 
808
• Podejmę się prac ogrodniczych, tel. 
503 008 671
• Szukam pracy, wykonam prace ogro-
dowe, potnę drzewo 667 069 745
• Emeryt złota rączka wykona różne 
prace remontowe tel. 609 697 398
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• Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów          
   • Prowadzenie ksiąg handlowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych      
      • Rachunkowość dla uproszczonych form opodatkowania 
                (ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa) 
           • Sporządzanie zeznań rocznych (PIT)  

BIURO RACHUNKOWE
ul. Poznańska 101, 62–080 Tarnowo Podgórne

tel.: 513 071 183  www.abakuspro.pl  e-mail: biuro@abakuspro.pl

ABAKUS § PRO sp. z o.o.

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

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

TWÓJ DOMOWY
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy

szybko • czysto • solidnie

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

Drzewa
i krzewy ozdobne

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 601 850 706

Artykuły
ogrodnicze

BAR TAJSKI
dania od 10 zł wege

RYNKOWA 88
739 693 313

USŁUGI HDSUSŁUGI HDS
Transport kontenerów

609 659 932

KÄRCHER

609 036 745

Pranie oraz czyszczenie
dywanów, wykładzin,
mebli tapicerowanych

BRUKARSTWO
KOMPLEKSOWO

514 676 041

SOLIDNIE

Skutecznie przeprowadzę Cię
przez proces sprzedaży

nieruchomości a Ty
zyskasz czas i pieniądze

Iwona Wronecka Agent Nieruchomości
tel. 607 077 870

iwona.wronecka@kwpoland.com

USŁUGI 
REMONTOWE

MALOWANIE
UKŁADANIE PŁYTEK 

WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

TEL: 537 700 281
DOBRA JAKOŚĆ + NISKA CENA

Nowy gabinet
Nowi specjaliści
Nowe wyposażenie
• badanie wzroku dzieci
• badanie wzroku osób starszych
• dobór soczewek kontaktowych
• korekcja wad wzroku

SALON OPTYCZNY
ul. Pocztowa 3
Tarnowo Podgórne

pon-pt 9.30 - 17.30
sobota 9.00 - 13.00

BADAMY
DZIECI!
SOBOTA

9.00-13.00

ŚRODA
9.30 - 17.30

SALON OPTYCZNY
TwojeOKO
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Nowe instalacje
Modernizacja i remont

Usuwanie usterek
Pomiary

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

tel. 691 494 447

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

tel. 694 99 88 21

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

CZYSZCZENIE 

603 635 878

dywanów
foteli

elewacji
dachówki

kostki bruk.

wykładzin

Eko 21Dom

(+ malowanie)

USŁUGI 
BRUKARSKIE

• układanie  
kostki brukowej

• granitu 
•  płyt gresowych 

•  odwodnienia

tel. 537 700 281

Moskitiery    Rolety    Markizy 
Sprzedaż    –    Montaż    –    Naprawa 
Naprawy pogwarancyjne produktów innych firm 

Tel.     512 755 995  www.izmark.pl 
Czynne: pon- pt 9.00-17.00PRALNIA CHEMICZNA

Pogotowie Krawieckie
Wszywanie zamków • Przeróbki i naprawa odzieży

Prasowanie odzieży, pościeli, ręczników
ul. Poznańska 62a, Tarnowo Podg.
tel. 693 721 394, 600 216 964
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Zadzwoń i zamów!

DOMOWY CHLEB
NA ZAKWASIE

MaciejGotuje.pl
... i Piecze Chleb

zamowienia@maciejgotuje.pl

żytni
żytni z ziarnami

Dowóz na terenie Przeźmierowa i okolic.

US¸UGI TRANSPORTOWE
NISKIE CENY

600 042 721

• ˝wir • ziemia ogrodowa •
• porzàdkowanie terenu - rozbiórki •

• wywóz gruzu i Êmieci •
• karczowanie • niwelacja • wykopy •

M¸OT WYBURZENIOWY

CAT - koparko-∏adowarka

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24h

Podnośniki 
koszowe

tel. 608 443 604

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

GARNITURY - MARYNARKI - SPODNIE - KOSZULE - KURTKI - BUTY

SALON
MODY 
MĘSKIEJ

TARNOWO PODGÓRNE 
UL. POZNAŃSKA 100B  

KOM. 697 703 200

CZYNNE:
PN-PT 11-199, SOB 10-14

SZEROKI ASORTYMENT ODZIEŻY MĘSKIEJ W ATRAKCYJNYCH CENACH

Piętro domu do wynajęcia
Krzyżowniki/Smochowice

Tel. 693 868 731



czerwiec  2021 | sąsiadka~czytaj |    65

~ reklamy

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

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

Licencjat specjalisty Polska, UEFEBOT i RPA
lek.med Wojciech Pieczkowski

Centrum Terapii Manualnej (CTM), Sierosław, ul Leśna 1

tel. 61 814 79 00

ORTOPEDA

PORADNIA
DIETETYCZNA

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

www.twojdietetyk.org

dr hab. Magdalena
Człapka-Matyasik

Profesjonalne doradztwo żywieniowe
dla dzieci i dorosłych, zdrowych 
i w chorobach metabolicznych

ZNUDZIŁA CI SIĘ TWOJA  
KUCHNIA, STARE MEBLE, 

DRZWI? DAJ DRUGIE ŻYCIE 
MEBLOM, KTÓRYCH JUŻ  

NIE LUBISZ?

ODNOWIĘ, POMALUJĘ - 
STWORZYMY NOWE WNĘTRZE. 

ZNOWU BĘDZIE PIĘKNIE.  
NIE BĘDZIE TO DUŻY KOSZT.

EWA TEL. 501 35 38 45

MALOWANIE
MEBLI
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   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. 900-1700

Sobota 900-1400

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

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

OKNA I DRZWI

                       513 035 741
Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 41

www.wist.poznan.pl

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

WISTkom.

HIT!!!  RABAT NA 
MOSKITIERY!

ul. Pietrusińskiego 34
61-418 Poznań

tel. 794 706 702
601 219 164

fax. 61 628 24 60
biuro@e-agar.pl

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

ul. Pietrusińskiego 34, 61-418 Poznań
tel. 794 706 702, 601 219 164, fax. 61 628 24 60

biuro@e-agar.pl

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

agarbaranowo@e-agar.pl

ul. Pietrusińskiego 34
61-418 Poznań

tel. 794 706 702
601 219 164

fax. 61 628 24 60
biuro@e-agar.pl

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

ul. Pietrusińskiego 34, 61-418 Poznań
tel. 794 706 702, 601 219 164, fax. 61 628 24 60

biuro@e-agar.pl

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

agarbaranowo@e-agar.pl

ul. Pietrusińskiego 34
61-418 Poznań

tel. 794 706 702
601 219 164

fax. 61 628 24 60
biuro@e-agar.pl

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

ul. Pietrusińskiego 34, 61-418 Poznań
tel. 794 706 702, 601 219 164, fax. 61 628 24 60

biuro@e-agar.pl

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

agarbaranowo@e-agar.pl

1a. 1b.

2a. 2b.

3b.3a.

• Reportaże
• Kursy fotogra�i

605 188 010
kxrx@wp.pl

www.krfoto.pl

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

696 017 449
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych

(sklepowych, gastronomicznych)

OBRÓBKA CNC METAL
KONWENCJA

      Toczenie  •  Frezowanie
   Spawanie   •  Szlifowanie
Dłutowanie  •  Cięcie automat.

tel. 606 916 949, biuro@met-pras.pl, Przeźmierowo

P     KZ
rok założenia 1966

��������

MALOWANIE

604 345 047

25 lat doświadczenia
solidnie, niska cena

603 635 878

MYCIE OKIEN
Eko 21Dom

 SPRZĄTANIE

www.ekodom21.pl

  biur    domów   firm

Profesjonalne i kompleksowe

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

PSYCHOLOG
www.malgorzataremlein.pl

tel. 660 140 488

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

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

UL. ROLNA 8

600 45 37 27

GODZINY PRZYJĘĆ:
poniedziałek-piątek

9 - 12, 16 - 19
sobota 10 - 14

- chirurg -

wizyty domowe
62-081 Przeźmierowo
ul. Kwiatowa 23

tel. 61 814 11 62, 609 330 204

Gabinet weterynaryjny

UL. SZKOLNA 2B, ROKIETNICA

  

Umów się na 

Tysiące najnowszych modeli okularów 

1+1, -50% na oprawki, rabat na okulary progresywne i przeciwsłoneczne

SKORZYSTAJ Z PROMOCJI

 

Telefonicznie lub na stronie: visionoptyk.pl/rezerwacja

696 696 332

NA WSZYSTKIE
OPRAWKI

Godziny otwarcia: PN.-ŚR.: 10.00-18.00, CZW.: 12.00-20.00,
PT.: 10.00-18.00, SB.: 10.00-13.00

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

kom. 602 659 208
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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

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

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

CHIŃSKIE CENTRUM HANDLOWE

Tarnowo Podgórne, Poznańska 40D
Godziny otwarcia:

od poniedziałku do soboty 9.00-19.00

NISKIE CENY! 
DOBRA JAKOŚĆ! 
DUŻY WYBÓR!

ZAPRASZAMY!

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

535 867 490

• nowe instalacje
• przeróbki
• remonty

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832

BIURO RACHUNKOWO-KSIĘGOWE
Kompleksowa obsługa księgowa - ZUS - Płace

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

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

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

WELTENWELTEN

DRZEWA
wycinanie i przycinanie

tel. 608 443 604
OKNA • ROLETY
NAPRAWA
665 356 318

PROJEKTY BUDOWLANE - ARCHITEKTONICZNE

601 726 802     arx.org.pl

DOMY - FIRMY - GARAŻE - HALE -MODERNIZACJE
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 Zyrafy

Towarzyszymy dzieciom w rozwoju i razem odkrywamy świat!

od 1 września 2021 r. STARTUJEMY  
ze Żłobkami ŻYRAFY 

w Tarnowie Podgórnym i Baranowie

REKRUTACJA

tel.: 574 318 329 www.zyrafy.com.pl
biuro@zyrafy.com.pl zlobekzyrafy

Żłobek Żyrafy (w Przedszkolu Kryjówka) 
ul. Szkolna 42b, Tarnowo Podgórne
Żłobek Żyrafy (w Przedszkolu Malowane Słonie)  
ul. Wypoczynkowa 97, Baranowo
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Co u nas znajdziesz?
- piękne róże produkowane przez naszą szkółkę w formie 
krzewów i drzewek
- duży wybór okazałych bylin, traw, krzewów i drzew liściastych 
- chwile relaksu - spacer w zawsze zielonym „ogrodzie” 
z mnóstwem pachnących kwiatów i kolorowych motyli
- fachową i miłą obsługę gotową, by doradzić

Szamotulska 51, 62-081 Chyby  pn. - pt. 8:00-18:00, sb 9:00 - 14:00  tel: 793 407 488

punkt sprzedaży roślin ozdobnych

TANIA
PRZESYŁKA

• przesyłki kurierskie w każde miejsce Polski
• doręczenie w następnym dniu roboczym
• zwrot pobrania w pierwszym dniu po doręczeniu 
   bez dodatkowej prowizji
• paczki niestandardowe, gabarytowe (części samochodowe)
• przesyłki zagraniczne
• PALETY EURO od 150 zł brutto

taniaprzesylka@op.pl

tel. 790 777 031

ul. ROKIETNICKA 63, 62-080 TARNOWO PODGÓRNE

pon.-pt

9.30 - 16.30
Zapraszamy!

DZIAŁKĘ SPRZEDAM
AG 1 lub 2ha, Plewiska

Tel. 534 251 471

Do wynajęcia  
mieszkanie w Sadach
tel. 880 165 282
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